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GEDENKWAERDIG BEDRYF
Der Nederlaiidfche

Ooft-Indifche Maetfchappye
op de Kufte en in het Keizerrijk

TAISING

of

SINA:

Behelzende

HET TWEEDE

GEZANDSCHAP
Am
den Onder ^ koning
en Veldheer

Door Jan van

Singlamong

Taifing Lipoui

Kampen

en

j

Konstantyn Nobel.

Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zeHien hondert drie en vier en
zeftig,

op de Kufte van
j[y

tn Quetnuy y

en ontrent d'Eilanden 7ayowan, Formo/a,
onder 'tgezag van Balthasar Bort:

En

G EZ

Sina^

HET DERDE

ANDS CH AP

Aen Konchy, Tartarfche K^eï'i^er vm
onder bekit Van ^ijne Ed.

P

i

Sim en

e t e r van

Oojl-Tartarye

Hoorn.

BenefFens een Befchryving van geheel Sina,
Versiert doorgaens

met verfcheide kopere

Befchreven door D'..

t''zA

O.

platen.

Dap PER.

M S T E R S A My

ByjAcoB VAN MEURs,opde

Keifers-gracht , in de Stadt Mcurs.

Met

!Privilepen.

1

670.

Met

Privilegie van Sijn Keizerlijke Majcfteir.

Extraci

De STATEN

van

uit

de TriVikgie Vaii

HOLLAND en WEST-VRIESLAND.

DE

Hetren State» van Hollanden Wefl-f^ie/land , hebben bj brieven van Oüroj , gedaBoekcverkgoper en P laet-fnyder tot
den 1 4. Maert 1 66^.aen Jacob
Amflerdam^verleent,om alleen te mogen doen Drukken en ^erkoopen voor den tijd van i^ achter
een volgende Jaren,een Boek^eintituleert Tweede Gezandfchap der Nederlandfchc Oofl:-

Meurs,

teert

Indifche Maetfchappye, naer het Keizerrijk van Sina, onder het beleid van den Opper- en

Bort

ende Jan van Kampen , af-gevaerdiat
Onder-bevelhebber Èal,th AZ^v,
vanBïito.v\3.desJaersi66t. beneffens een Befchryving des ganfchen Keizerrijks van
Sina, £cc. en gedateert denz/^. tSHaert i6jo. ^««w«/f«« Derde Gezandfchap aen den
Keizer van Sina of Taifing , Sec. onder beleid van den E. Heer

Hoorn,

Pieter van
O. Dapper,

en getrok^n uit de gehouden dagh-aenteekeninge door D"',

met verbod van

het x,ehe by iemand anders in geenderhande Talen te mogen na- drukpa ofver-

kpopen, in ^t geheel often deele
'i

X4lve Oitroj breder

is

,

in groot

of

klein formaet

,

op alx^ulke poenen en

Amenden als in

begrepen.

Was enderteekent

JOHAN DE WiTT.
Ter Ordonnantie van de Staten

Herb.

van

Beau m on t.

"^

AEN

Den Wel-edelen ,Geftrengen en
Hoog-geleerden Heer,
T>

E

HEE

%^

JOHAN DE WIT,
RAED -PENSIONARIS,
Stadthouder van de Leenen,
E N

Bewaerder van V Groot Zegel van den
Lande van Holland enWtB^

K

koom

Sijn Ed.

met

plichtige

eerbiedenis ootmoedelijk hier opofferen j het geen zich, onder be-

wind der Nederlandfche OoftIndifche Mactfchappije , op de
Kufte en in het wijd-ftrekkend

geweftvan
herwaerts

Taifing

o£

S'ina

federt eenige jaren

,

tuffchen Hollanders

,

gevalle Sïnefen heeft toegedragen

,

Tartars en

;

eenfdeels

at

met

Oorlogs - vlooten , derwaerts van "Batavia afgezonden tot herftelling van d'ontweldigde Eilanden Tayovpan en Formofa , en verdelg van K^oxing
en fijn aenhang , algemeine vyand van Tartar
,

eit Hollander

:

eenfdeels

met het gedenkvvaerdig

Gezandfchap aen K^o?ichy tegenwoordige Tartarfche Keizer van Sina en OoH-Tartarye ^ af te vacrdigen , op toeleg van den vryen en onbekom,

*

3

merden

o T T> % A c ur.
merden Koop - handel door geheel

Sina te ver-

krijgen.

Onder andere redenen

,

die

bewogen hebben

van de /^/Vrdoorluchtigen
naem in 't voorhooft van deze geringe papieren
te doen prenten , en onder het loof van dien
dit werk het licht te betrouwen, is de loffelijke
gewoonte der aelouden die , zoo de Griekfche
tot het ftout beftaen

,

Hiftorifchry ver D'ionjs de HaliJ^rnaJfer getuigt , een
door lucht igen per^^on in het begin van cene rede of boel^ fïeU
den : om de flechtigheid en wanftel des werks , met

den glans en volmaektheid des gene , dien het
opgedragen wierd , luifter by te zetten en opgeven.
Dan belgen miffchien zal haer dezes beftaens
zijn Ed., als die door het aenbieden eens verhaels
van geringe zaken , in dus verre af-gelegen buiten-landfche geweften voorgevallen , alhier ontoifel te

der het geftadiglijk uitkijken met blakenden yver,
op de zorgerlijke wake van 's lands gewichtige
ontijdigh word geftoort.
Des onaeno-ezien fc huilt hier onder een heimeiijk duchten , ofwel niet zijn Ed. herffenen,
gefterkt met heufche konften , fchrandere vonden van achtbaerfte wetenfchappen , en diepe
geheimeniiïen van Staet , zich in het bezichtigen , by ledige uuren , en befpiegelen des be-

zaken

,

drijfsvan

mogen
tere

en

trekt

,

nen te

onzen landaertaen dien oord, zouden

verluftigen, en, gelijk de bye

,

uk

bit-

bloemen de geurige honig
welk in tijd en wijle zou kun-

zelfs vergiftige

uit

plukken

fta

komen.

,

Behalve het geen zoo te lande , in het verrichals
ten der Bezendingen en Gezandfchappen
op Zee met Oorlogs - vlooten , in het verllaen
,

der

o

T

T>%ACHT.

der Koxingfc rovers , onder d'eilanden Aj en Quemuy. desgclijxmctdenvyand, over het herftellen van Tayovpan en Formofa , zich heeft toegedragen , ziet zijne Ed. ook doorgaends , om de
ftoffe des t'aengenamer te maken , ingcvoeght,
welk eigentUjk het geweft van Sina betreft te weten 5 een korte befchryvinge van cenige Land:

fchappen , die d'onzen doorgetrokken zijn

:

daer-

bcneffens de regering 3 dragt , Hjkftaetfie , trouwen en wat des meer zy , daer te lande gebruike-

brede ontfouwen.
Daer en boven is op het einde aengehecht een
Befchryving des gehelen Keizer rijks van Sina^
vertoont in zijne Landfchappen, (uitgezeit die te
voore in de Gezandfchappen bcfchreven ftaen)
gods-dienfl: of zekten, fteden , ftroomen, meiren,
gewafTen , dieren , tale en letteren.
Zoo het werk die ecre magh gebeuren , om met
lijk,

in

't

de ftralcn van zijne Ed. gunfte te mogen befchenen , en met vermaek by haer in het lezen opgenomen worden , het zal hitte en fcheut geven,
om des t'eerdcr de reeds aengevange Befchryving van geheel JJie en America (op een zelven
trant , gelijk voor een wijle van geheel AfriJ^ is
ontworpen) in 't licht te doen komen.
Hier op dan wenfch ik zijne Ed. in alle eerbiedenis , en met toegenijgden hert e, uit den Throon
des AUerhoogften, een voorfpoedigen uitflag , in
het kloek beleid van 's Lands zorgvuldelijke aenflagen benefFens een langen reex van heilzame
jaren , ten einde deeze ftaet gelijke trouwe
dienften , nutte raetplegingen en ftaetkundige
leflen heeft te verwachten , die Thrafybulus^ Arifttdes
en Teri\Ies oulinx, tot welftant der Landzaten, befteden acn d' Athencrs Diol^ei aen de Syrakufers
:

:

:

'Bulis

o T

T)

%^A C HT.

aen de Lacedemoniers ^. F-^^ntius, Jppim KJaudius , Cn. Tompejm , L. jEHus Tubero,
qA. z5Af' Torcius Cato , L.fun. "Br mus en meer
andere , aen de Romeinen. Midlervvijle tracht ik
^ulls

en

Sparties

:

te blijven

%)

E.

Ootmoedigjle en toegenegen
T)ienaer,

O.

DAPPER.

TWEE-

Fol.

TWEEDE

GEZANDSCHAP
OF

BEZENDINGE
NA HET

KEIZERRYK van SINA
T A

0/

I

Edert een lange wijle herwaerts heb,

S

N

I

G.

melijk, hoe luiden, wit van handen en voeten en gekleet hun
rijk t'eejier tijde zich ftonden t'on,

,

ben verfchei- derwerpen.
de volken van
Want de Sinefen(zo Trigaut getuigt)
Europe
in- gedogen genen vreemdehng binnen
zonderheydc de palen des rijks te feven die na zijn
Spanjaarden
vaderland denkt weder te keeren of
Portijgeefen
bevonden word met uitheemfche
5^'^©©!^ÏS<,
Engellche.en rijken eenigen handel te hebben.
boven al eindelijk de Hollanders, Ja dat meer is, zy vergunnen genen
na den vrijen en onbekommerden vreemdeling altoos toegang tot in
koop-handel, door het ganfch kei- 't binnenfte des Rijks. En hoewel
zerrijk van Sina hert gedongen dan hier af geene wet by de Sinefen is,
t'elkenshun loffelijk beflaen vruch- waer by het verboden word
zoo
teloos zien uitvallen want by de Si- bevintmen nochtans deze gewoonnefen eenfdeels op lleun van uit te
federt veele eeuwen her, uit
door een zekere vreze of fchrik tegen
zich zelfs te kunnen beftaen
den overvloet aller dingen t'hunnen uitheemfche volken, by hen ingekrolande eenfdeels uit kracht van een pen te zijn.
aeloude gewoonte
welke allen
Voorts is dit niet alleen te verftaen
vrcerHdelingen den rijke ontzeit
van vreemdelingQi die den Sinefen
(behalve die oi vrywilligÜjk fchat- door de verre afgelegentheid onbetingen uit de gebuur koningrijken kentzijn
nochte van hunne vyanden Keizer toebrengen of hem als den, maer ook van vrienden en
hooft van alle Vorften uit name van onderdanen in het Huk van fchathunne Vorften, onderfchijn van ge- tingen, als daer zijnde gebuur- volbehoorlijke eerbiedigheid ken van Korea, die fchier een en de
zanten
komen betoonen daer het by hen zelve wetten met de Sinefen on-derilechts op toeleg van den koop-han- houden
en niet een hunner, zoo
del gefchiet ,) fchenen van aller ge- 7>-/^(r«/ getuigt, byhem oo\i \i\ Shia
heugenis her voor zulke onderlinge gezien was uit gezeit eenige flaven,
gemeenfchap eenen af- keer en gru- door den eenen of andere krijghswel te hebben.
overfte van daer gebragt
na eeDaer en boven zeitmen onder hen nige jaren in dat rijk zijn verblijf geeen aeloude voorfpellingh lag
na- had te hebben.
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En

Trignnt.

Tweede Gezandfchap

a
Hijlori
fitc.

6f.

of Bezen ^ïni

,

Op 2ijn vertrek fclneit hem het
Enis, 700 de Jefuit Martijn gegeheel
geflacht na niet anders als of
tiiight, Sina zoodahigh voor uitheemfchengeflooten, dat niethch- hy ter dood giag macr word op zijtelijkiemant dan gezanten, daer in ne weder komfte met het een of anmagh komen. De Turken, Samarkan- der ampt van Majeflraet begiftighf.
ders Motors en die van Tibet en an- Geen wonder; gemerkt de Sinefen
dere treden onder fchijn van gezant, een zonderlinge af-keer hebben van
fchup, in Sinchom aldaerhunnenby- al watuitheemfch is ja zich fchamen
zonderen koop handel te drijven. uit boeken van uithecinfehen iet te
Ook verfpillen deze op^emaekte re- leeren nacrdien zy zich toefchrijdie een ieder ven by hen alleen alle wetenfchapdeiiaers der vorften
en alle uitheemzich verdicht,de gefchenken op hun pen te vinden zijn
eigen onkoften befchaert, niet ver- fchen voor ongeletterde Barbaren
geefs. AVant in het weg-trekken ont- houden en noemen. En zoo wanneer ^^^^''i^
''^"
fangen zy veel meer als zy gegeven 'm hunne gefchriften uitheemfchen
hadden gemerkt de Keizer het voor gedacht worden, dezelve handelenze
als of zekerlijk die van
eenfchande zou houden, iemant in zoodanig
heeften
niet feer veel verlchillcn.
rijkheid van gefchenken toe te geven
Zelfs al de fchrift-tekenen of letJa dat meer is al de gezanten, geteren
waer mede zy den naem der
woraldaer,
duurende hun verblijf
uitheemfche
beduiden.worden fchier
den met al hun gevolgh uit het gemeen onderhouden en hun waren alle uit de letteren van heeften tezaop 's Keizers onkofte ten hoove ge- men geftelt,en geven zy dien zo lelijken naem, als ofze van duivelen fprafleept, met verlof van allerwegen die
te verkoopen
en weer nieuwe in ken. Voorts zo eenige gezanten uit de
gcbuurige koningrijken ter plichtte koopen.
Wanneer fy weder ten rijke uittrek- pleging,of om manfchap aen den Keizer te doen, offchattinge te brengen.
ken worden zy met gelijke milda
digheid kofteloos op de grenfen van of iet anders te verhandelen, naulix
Sina gebracht, zonder een duit voor kan uitgefprooken worden met hoe
vrachtloon te betalen. Dit flag van ge- groot een archwaenzybewaert worzantfchapbrenght den uitheemfchen den. Want fchoon zy hen van aller
groot gewin aen die op eens anders eeuwen her, voor vrienden gehouden
onkoften hun eigen dingen verrigten hebben zy geleiden of brengen hen
De Keizer midlerwijle aertigdoor nochtans den ganfchen weg langs, en
het verdicht gezandfchap bedrogen, laten hen niets zien ja worden met
wortuit den naem van Koningen be- veel flooten in de vertrekken der
groet, die nooit koningrijken noch vreemdelingen binnen het Paleis opgefloten. Voordes Keizers aenfchijn
leven gehad hebben.
Wijders, zeid Tri^aut zoo een bui- worden zy nooit toegelaten te vertenlander heimelijk ten rijke van fchijnen, maer verhandelen hunne fa6"/«^ ingetrokken is, dienftraffènzy
ken met weinigen uit de Majeftraet.
Met uitheemfchen buiten de palen
niet met ftavernije noch met de dood;
maer verbieden hemhetweder kee- des rijks ten zy op zekere tijden en
ren in zijn vaderland
miflchien om plaetfen of met 's rijks bewilliging.
gene nieuwigheden ten verderf des word niemant toegelaten te verkeSinefchen rijks, by zijne landgenoo- ren die hiertegen zondigen.worden
ren te brouwen. Hierom doen zy zeer zwarelijk geftraft. Zoo ook de
de genen ftrengehjk ftraffen die met Jefuit Martïnus voornoemt verhaelt,
uitheemfchen, zonder 's Keizers ver- gevoelen de Sinefen zoo prachtig en
lof, eenigen handel hebben.
hoog van zich zelfs, dat zy al andere
Zooook iemant by vereifch van volken by hen verachten, en dinnoot buiten 's rijks palen met be- gen van uitheemfche volken en lanveelen verzonden word, niemant den, niet waerdig houden met hunne
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fchier daer toe te krijgen.

letteren te befchrij ven.

In
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Keizerrijk van Sina, ofTaifin^.

.

5

In dezer wijze droegen de Sinefen ken naem gehad hadden en hen noit
zich teg;en de uidieemfchen;zoo lang den handel ten Rijke toegeftaen was.
De Portugefen evenwel fchoon
de heerfchappije over dat gcweft aen
de
hun bedrog nier uitgewerkt, zadoor
llont.Maer
landaert
hunnen eigen
Oolter Tarters die het den Sinefen gen den onzen de voet in Sina dwers
gezet: want zeker ^ Gcmagtigde al .^Gf^,•wwJ>
in onzeeeuwe hebben af-handigge'"'''^*maekt, en zich onderworpen fche- daer in Kanton onlangs uit de Hooft
ncn zich rekkelijkelijker in het ver- lltid Peking aengekomendiad zulx de
gunnen van toegangh t'hunnen rijke Onder-koningen afgeraden, zeggenvoor vreenideUngen te zullen tonen: de: het een heel andere zake te zijn,
en de deure van den vrijen handel iemant toegang te vergunnen, en een
heel ander zake iemant buiten kenvoor eenen iegelijk open te zetten
BanifTe der hoogfte overheid een vafle
op
Indien
Raden
van
hooge
De
wooning in 't land te geven: dat de
die nooit oog in dufdanige zatavia
ken loken.van de zege der Tartars.en Keizer zelf,om genen ondank te behalen, alvoorcns daer in behoorde erdeflelfs rekkelijkheid ten handel,verkent te worden. Dies Schedel, door
Vv'ittigt door den ^cimlMartinus, des
jaerszcftien hondert drieën vijftigh, den ouden Onder-koning, (die uic
vreeze voor 's Keizers ongena geweluit 5/';;^ over Makajfer met een Pordig daer over verzet ftont ,) aengeratugeefch Jacht tot Batavia aengekomen, en van daer naer Holland 9ver den, en daer na rondelijk aengezeit
gefcheept, met het zelffte verflagh wierd, hy voor deerfte reize zou dieaen d'E. Hceren Bewint-hebbers, nen te vertrekken, en al zijn volk mewierden te rade een acnvang dezes de nemen; nadien anders zijn Koning
vverks te nemen, en een proeve van (daer hy den Ed. H eer Maetzuiker op
het Eiland Tayowan te doen met het Batavia door verftont ) miffchien
af-zenden van een;geladen Jacht,met mogt denken dat zijn volk in a:^?»koop-waren.Ten dien einde dan ver- /o« in hechtenis waregebleven. Al het
,

j

i

,

j

j

,

j

,

.

,

,

,

,

,

,

trok Koopman Fredrik Schedel, met
't Jacht de Bruinvifch van Tayowan en
liep na negen dagen zeilens voor den
,

mont

der Kantonfe Reviere ter ree,

onder het Eiland Haytamon.
In den aenvang werd door d'Onder-koningen van Kanton, by fchrifte-

welk.bragt hy t'fijnej: verfchoonig by,
gefchiede om byzondere redenen,
t'hunnen befte. Schedel dan na veele
redenen vergeefs gefpilt te hebben,
vertrok weer twee dage daer aen, den
,

negentienden van Lente-maend met
het Jacht de Bruinvi/chmer Batavia.
Twee brieven wierden hem op zijn
lijke af-kundige.i'c/Wf?/ de vrije hanvertrek van wegen de twee Oncferkodel, en hetverkoopen der mede gebragte waren t'effens het oprechten ningen voornoemt mede gegeven te
van een vaft kantoor in Kanton toe ge- behandigen aen Niklaes Verburg Opftaen
in weerwil van de Portugefen perhooftin 7ayoifj«,ben effens eenige
gefchenken. D'inhout beftont voorin Makao die de Hollanders by brieveenbezendingeaen de Onder-ko- namelijk in aenbiedinge van hunne
ningen,om den opgang des aengevan- vrientfchap en aenrading om in Sina
gen werks, als tot hunnen grooten ingeladen te mogen worden van in
nadeele, in zijne geboorte te fmoo- toekomend eenen gezant aen den
rea, voor land- verraders uit kreten, Keizer in Peking met rijke gefchenvoor luiden van buiten en binnen ken te zenden.
De Hoge Regering op Batavia het
quaet, zonder eigen land, zonder onderhoud, dan (lechts van den roof ter goet begin dezer bezending bemerzee. Even hatelijk trachtende Sme- kende vond raedzaem des by brieve
feFilofofen door opruying der Por- hare HerenenMeeftersin Neerland
tugefe Jefuiten,by den Ónder-konin- te verwittigen, en daer op hunnen laft
gen donzen te maken , met by bren- tot het zenden van eenen gezant aen
gen :de Hollanders van aller geheuge- cien Keizer van Sina en Ooji-Tartarye
mi\\Qth\Sina een quadcn enhatelij- af te wachten: daer beneflens, om het
,

,
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,
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werk

Bezending

Tweede
of
^
de genanten uit
werkmidlerwijlcwakker te houden, '/^«iiJ en Hoolauja
den
name
Keizers
begroeten:
des
noch cene bezendinge aen d'Onderkoningen ofbeilierdcrs van A'i/«/o« te ook te vernemen na hunne gezontiheid, nahetgetalderperzoonendes
doen.
gevolgs: na de meenigte en hoedaZ^c/j^/-/^
Hier toe wierd Koopman
en nefTens hem weer f re- nigheid der mede gebrachte gefchenJV^q^enaer
verkooren ken, en eindelijk na de perzoonen
Scbedel\oornoemt
rlnk
die met twee Jachten, de Schelvis en en plaetfen van wien en van waer
de zelve eigcntiijk waren gezonden.
Bruinvis, geladen met koopmAn
Hier op hebbende Mandarijns, als
van
maendzeilens
fchappen, na een
hen door de gezanten na behooKantonfe
Batavia, in den mont der
Reviere aenquamen en van daer ren, bericht gedaen was, de perzootot voor het dorp /r<7«gi-o?,drie mijlen nen onder het gezandfchap, (fterk
beneden de ftad Kanton aenquamen. volgens de lijfte uit Kanton bekomen,
n'agenaer eindelijk, in Kanton te vier en twintig perzoonen) gemonen een vooreenen bynaem en
leverde den brief ftert
lande gekomen
toenaem
opgeroepen dochmoflen
Batatot
van wege de hooge regering
via, door den Sekretaris aen den ou- de dienaers,in de lijfte niet begrepen,
den Onder-koning over, (want zelf buiten blijven,
Daer na namen zy de gefchenken
mogthy methem niet tewoordekoop bezichtigden en telden de zelve
inen) en kreeg daer op tot antwoord
na.,
en vroegen welfcherpelijk, en
noch
g^ebrievek
Hollanders
Dewijl de
fchenken nen den Keizer inPeklnghad- ivAeukemig waer ieder van daen
denmeegehragt, daer nochtans zulxhy quam op wat wijze het gemaekt
hem wel uitdrukkelijk naer Batavia was wierd waer toe hetbequaem en in
gefchreven en tenhoogfle hevoole» zoo wat geweft der wereld de landen die
mogte hy derhalve hen hoewel totztm deze dingen uit leverden, alsook
groot leetwezen geenzins zien nochte hoe veel maen den reizens, de zelve
zoo van Holland, als van Peking gehoorenfpreeken
DïesfVagenaer en Schedel, met dit legen waren. Des na behoorendoor
vroegen
befcheid en beide Jachten onverrich- de gezanten onderrecht
ter zake eindelijk weer van Kanton zy wijders: of de Hollanders op zee
voortgeteelt en woonachtig waren:
naer Batavia vertrokken.
Na deze bezcndingh, hoewel (want dit hadden de Portugefe Jefuiwierden, tenhen wijs gemaekt.) Ingevalle zy
vruchteloos uitgevallen
volgens befluit en orde der E. Heeren land hadden hoe het zelve genaemt.
Bewinthebbers, ter vergadering van en waer het gelegen was. Van Wien
de zeventienen, tot Jmjlerdam, des en ten welken emde zy nu gezonden
jaers zeftien hondert vijf en vijftig, waren: hoe hunne Koning genacmt
den veertienden van zoomer-maend, was:enwatouderdom hy had. Daer
twee gezanten Pieter de Goyer en ]a- op de gezanten hen met behoorlijk
koh de Keizer na Peking aen den Kei- antwoord dienden. Dan vonden zich
met brie- evenwel op de vrage.of d'HoUanders
zer van 5/«i3 afgevaerdigt
ven van geloofenis en gefchenken vaft land hadden, en flechts op zee
aen den zelven ten einde om in het zworven ten minfte op eenige Eilanrijk van Sina den vrijen en onbekom- den woonden, niet t'eenemael voldaen.Dies zy tot meerder bewijs een
merden handel te verkrijgen.
De gezanten quamen den zeven- nette aftekening van onze landen betienden vanHooi-maent
des jaers geerden. De gezanten bragten een
zeftien hondert zes en vijftig in de wereld-kaert te voorfchijn en toonhooft-ftadPf"^/»;;.
den hen daer in de gelegentheidvan
Des anderen daegs quamen eenige Holland ,en d'aenpalendegeweften.
Rijx-raden met den eerften Sekre De afgezondene Mandarijns om alt^risThouglauja: bencffens twee an- les den Keizer volkomentiijk te kundere Tartarifche Mandarijns Quan- nen toonen fchreven de namen der
Geza»dfchap
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landen

na
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Keizerrijk van Sina

landen eik op een briefje en plakten
alle debdefjes, ieder aen zijne beop de Wereidhoorlijke plaetfe
kaert die zy om aen den Keizer te
vcrtoonen, met zich namen.
Verfcheide vragen wierden ook
door de Mandarijns noopende de
,

,

zad in deze vergadering aen het
hoog eind, op een breeden en verheven zit-bank, met de benen kruislinx onder het lijf geflagen: neffèns
hem aen de rechte zijde twee Tarta-

|

!

j

rifckeHeeren, en aen de linker zijde zeker Jefuit //i^^w^'c^j/, geboortighvan Keulen, een ftokoudman,
op de Tartarifche wijze gekleeten
gefchooren die zich over de zes en
veertigh jaren en al onder de regeeringh der Sinefe Keizeren, aen het
Pekingfe hof opgehouden had.
De rijx radjen zaten zonder eenige
cierlijkheid
orde en itatelijkheid
by malkandre
de banken waren
flechtsnieteen oud wit linnen kleed
overdekt.

,

regeering in Holland gedaen

:

ook

of de gezanten met hunnen Prins
(want dien hadden zy als opperhooft
van allen genoemt) bemaegfchapt
want gene vreemde gezanten,
waren
zeidenze mogen hun hooft veor's Keizers throon buigen die met den geen
die hen gezonden heeft varteenzehen

,

,

:

,

,

,

,

bloede niet zijn.

,

Zy waren dienden de gezanten
daerop met hunnen Prins iagenerhande wijze in maegfchap want behalve dat de beftierders van hun land
die gewoonten niet geweeten hadden zoo mogten zoodanige perzoonen zoo verre van de hand niet

:

,

,

:

De

vi^orden : maer men gebruikte tot zoodanige zaken d'aen-

gezonden

zienelijkfte amptenaers.

De Man-

:

darijns oordeelden, dat 's Keizers agtbaerheid en majefteitdaer door verkleint zou worden. Vraegden voor-

:

ook hoe veel

:

Midlerwijle quam ter
ring orde van den Keizer

vergade:

waer by

5c-/Wbelafl wierd in gefchrift te {lellen , en het zelve aen zijne Majefteit

dienden.

Toen wierden weer e enige vragen
over de gefchenken gedaen of die

noch dien zelven avont

te behandigen: te weten, of de Hollanders land
of geen land hadden als ook waer
en hoe verre het zelve van het zijn
gelegen ware daer en boven hoe de
HoUandfche Prins was genaemt en
wat wijze van land-beftier de Hollanders hadden. Waer op ir/W den
rijx-bezorger dit in gefchrift over
gaf: Dat het landvoor henen den ipanjaerdhad toegekomen of noch met recht
toequam en zoo voorts.
Dan de rijx-bezorger deed Schal
het zelve tot twee mael toe verfchrijven en uit doen, 't geen hy daer in
niet begeerde te hebben of dat hem
docht onnoodigh of aenftootelijk te

:

Wat

:

en
wat voor een perzoon de Generael
was. Hier op gingen de Mandarijns
weer wegh ; doch quamen voor de
zefle en zevende reize t'elkens wederom en vraegden na de gefchenken wat wapenen de Hollanders
voerden : defgelijx na de hoedanig:

:

,

,

:

heid der gezanten.
Des anderen daegs verfchenen de
gezanten door orde van den rijxbezorger, ter vergadering der rijxraden t'efïens met de gefchenken
by zich want zonder de gefchen-

:

,

,

,

:

aldaer

dagh-reifens. die plaets

van Holland en Peking gelegen was.
Daer op de gezanten door den Jefuit
Schal, die hen voor tolk diende, na
behooren antwoord gaven.

ders wat ampten de gezanten aen
't hof van hunnen Prins bekleden.
Hoe hunne tijtel in de HoUandfche
tale luide. Hoe veel menfchen onder
hun gebied ftonden. Waer op de gezanten hen met antwoord ter zake

regelrecht uit Holland quamen.
voor een plaets Batavia was

beweilekomde

rijx-bezorger

de gezanten met weinigh woorden
en beval hen neer te zitten. Voorts
langde hy zelf de gefchenken uit de
kofler over: vraeghde t'elkens waer
het een en't ander van daen quam: op
wat wijze hetgemaekt waer toeliet
bequaem en waer het gekocht ais

,

ken mochten zy

j.

De rijx-bezorger of rijx-kanceliei

,

,

ofTaifing.

,

by hen niet

met te zeggen 't is genoech dat
ghy weet dat deze luiden eigenland

zijn

verfchijnen.
1

;

:

J

3

heb-

Tiveeck Gezand[ci)ap

^

hebben

:

welk

't

uw

van

niet verre

\

,

of Bezending

Wanneer de Keizer de

geloofenis-

land^eleeenis: en hoe het zelve be- brieven der gezanten aen hem, anals ook dat ghy hunne dermael door Schal had doen ver£l:iert\vor"d
fpraken kent. Eindelijk, wanneer zetten, en na den rechten zin van
fchep^c/;j/het voor de derde male zou ver- woord tot woord vertalen
fchrijven, ontfchuldigde hy zichop te hy daer uit een zonderlingh
zijnen hoogen ouderdom, en zwak- groot genoegen , en zond aen den
heid van gezicht: dies hy het door ee- Rijx opper-l'chi ijver eencn tweeden
:

'

,

|

,

;

1

nen van zijne dienaers lier verfchrij- bevel-brief af: D'inhoud luide als
ven: en wierdditaendonts, benel- volghc
Hebbende den zedienden dagh van de
fens eenige kleine gefchenken aen
zejlemane {by ons den zejlert 'v.ih Oogfiden Keizer gezonden.
maend) den HoUandJchen brief anderDe Keizer na bekomen bericht
1

,

,

mael doen lezen
bevind
,

vandezakender Hollanders, zond komen

den een en dertigllen denRijx-raden
eenen bevel-brief toe: met verklaring
daer by dathy de gezanten in hoedanigheid van gezanten acnnam, en
toeUet de zelve voor zijn aenfchijn
zouden mogen gebragt worden, zoo
dra hy m zijn meuw hof op den

der Hollanders , welk zy vryivtüiql] en

hunne eigen beivegenis aengenomen
hebben, meteenaoede gronden uit een
zuiver gemoet begonnen ts , en dat van
landen over degroote zee gele qen : even
uit

,

:

en de zin daer afheik dat het gezandfchap
,

,

,

inde

^^^^^^^^ gelijkecnvogel, dic los
,^^^^^^ ^^,^^,.

^

en tot het af kom en niet te

Throon zou gezeten zijn. De bevel- dmngenL En dewijltk deze bezending
brief, aen de Rijx-raden, quam op
^^^
f^ ^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^,^,^^^ ^^ ^^^^
,

dezezifiuir'

7

/

•

•

zelven beminne

;

ja aengenamer als aengenamer
houde,
zo
belali ik u,gby KanceGroot achtbareVi'^ows. De Hollandfche gezanten zijn om den Keizer te be- lier en andere Rijx-raden, op htm vergroeten , en hunne gehoorzaemheid aen zoek, welkzyby dit gezandjchap doen,
hem te toonen met hunne gejchenken om in dit mijn rijk te mogen gaen en koalhier gekomen : 't welk men niet kan men , een dienfiig bejluit te maken , en
levinden dat zy by menfchen gedenken, my des te verwittigen,
,

\

\

\

,

|

<

ja over duizent en duizent jaren aen deze kroone gedaen hebben. Dewijl het

dan nu

d'eerfle reize is

,

\

zoo heb ik de

en
zslve voor gezanten aengenoomen
geve hen verlof dat zy luiden wanneer
ik in mijn nieuw hof, op mijnen Throon

:

fchijn

,

nen weder komen,

,

daer in voor mijn aenom eerbiedigheid te toonen , zul-

zalgezeten zijn

,

len gebragt worden: teneinde zy daer na

welonthaelt , en op hun verzoek tot ge
noegen gehandelt enfpoediglijk weder
afgevaerdigt moogen worden, om te ver,

zouden kun-

langflenalle driejaren

,

,

Hier op deed de Rijx-kancelier de
gezanten door gemagtighdcn voor
houden ofzy niet alle jaers, of ten

j

\

I

\

\

om

plichtelijk te begroeten.

den Keizer

Zy zouden,

gaven de gezanten daer op tot antwoord om zeker te gaen beter alle
,

,

vijfjaren eens in Pa";^/»^ kunnen verfchijnen
met dien beding dat de
:

:

Hollanders ondertufTchen jaerlixin
Kanton met vier fchepen,mogten komen handelen. Daer na deed de Rijxkancelier ter Rijx -vergadering van
Tarters en Sinefen de zake der Hollanders gunflelijk voor dragen oordeelende men hun verzoek, van alle vijfjaren eens den Keizer te komen begroeten , behoorden toe te
,

Te meer dewijlze ten inzichte
van mijne vermaertheid van een onbedenke lijken verren weg over zee en dan
weer over land gekomen zijn : ja gelijk
als van de hooge bergen uit eenfchaduwe
hunne voeten tot Peking, om te ruften
en de klaerte der zonne in den hemel
met openende oogen f aenfchouwen,gczet ftaen.
hebben. Hoe zou men zoodanige perHiertoe neigden al de imdere Tarzoonen ,die van zoo eenen verren wegh terfche Raeds-heeren
maer de Sikomen kunnen tegenfpreeken , en hun neefche geheten zich als of zy den
verziek weigeren.
Hollanders noch grooter gunfte wilden
trekken

.

,

,

,

,

:

,

na't Keizerrijk van Slru

den toedragen en dreven dat men
dezelve niet als om de negen jaren
behoorde wederom te laten komen
dewijl men hen anders door de ver-

,

ofTai;w^.

wijs gemaekt,

dai; de Hollanders, onder dekmunrel van te handelen niet
anders zochten dan ecne voetinhet
land te krijgen
en daer na te roven

,

,

:

,

,

heid der reize, te veel in dewaegh- wat zy konden mee (Iepen.
Daer en boven had het aenbrenfchael zou Hellen Dan zy hadden
open,
die
achter-deur
deTargcn Van den Komniifaris die over'
hier een
terfche Raeds-heeren niet gemerkt diiejarenin A'tr«/o;Mvas geweeft ais
want zy verftonden dat ook het fchrijven van den Tutang, die
hadden
midlerwijlein Kanton zich als toon noch in banton bevond,
Hollanders
de
nietzouden mogen komen handelen. en ten dien einde, door de Portugefen
Wijders, gaven zy den raed in beden- van Makuo
met zilver omgekocht
.

,

,

:

,

of onder fchijn van Hollanders was aldaer zulk een gevoelen in de
niet wel Engelfchen moghten fchui- herten van veelen gebracht dat men
len
by brengende de Engelfchen de Hol hm de rs niet anders, dan voor
over dertig jaren met vier fchepen in (een deel t'zamen gerot volk hield,
de haven van Heytamon Zout-jonken dat geen land had en zich alleenlijk
hadden aengehaelt den Mandarijn metrooven en andere ongeoorlofde
gevangen genomen, de fterkte om middelen, inzonderheid ter zee, ontverre gefchoten, en andere vuile din- hield.
gen meer bedreven waeroverzyfeEindelijk bevonden de gezanten,
dert voor vyanden van den flaet ver- dat de Rijx-kanceher en andere Raklaert en gehouden ware ja, volgens den, om den zin van deze woorden
belluittoenmaels genomen, nooit na in de geloof enis-brieven, te moo^en
dien tijdin5/«jfouden ingelaten wor- ^aen en keer en daer mede niet anders
den dies men nader proeve en be- betekent wierd, als te moogen hanfcheidvan d'oprechtigheid der Hol- delen aen den Keizer te doen uitlanders behoorden te hebben
voor leggen en verklaren met zilver moal eer zy ten rijke ingelaten wierden.
llen omgekocht worden.
Ook konmen ( behalve het met
Wonder vreemt quam hen dit te
de gewoonte ftreet, hen den vrijen voore: aengezien zy niet beter wihandel in 't rijk toe te flaen,) dit ver- llen of de vijf en dertigh hondert teyl
zoek uit de geloofenis brieven der zilvers die zy by fchuld-brief aen de
gezanten niet vernemen: derhalve, Kantonje onderkoning op hun aenwehuns vermoedens de gezanten bui- zen aldaer te dien einde belooft hadten hunnen laft gingen.
den te betalen waren onder de RijxWonder vreemt quam dit den ge- raden verdeelt enuitgefchotcn Hier
zanten te voore als die tot noch toe in dan door de Onder-koning bedrof;ene andere gedachten hadden ge- gen wierden zy gedwongen na an
lad of de Keizer had, volgens den dere middelen uit te zien, om hun
inhoud van den tweeden bevel-brief, oogh-merk te bereiken.
het verzoek der Hollanders, over het
Dies Helden zy voor eerft ter verfluk van den vrijen handel in Kanton
gadering van den eerllen Rijx kancevolkomentlijk toegellaen en zyal-' lier, ten dien einde beleid, het punt
leenlijk hem daer over in Pf^/»g zou- van den jaerlijxen handel in Kanton,
den komen bedanken.
in perzoone duidelijk voor en hiclDeJefuitenvS'c/Wen noch twee an- den daer op aen
om dien te verdere, in PÊ'/ti»!T woonachtig, die het krijgen.
verarmen van Makao.doQx. defen hanUaer nazonden zy den Mandarijn
dei tegemoet zagen, om den voort- van den ouden Hantonjchen Owd^xgangvan dit werk in zijne geboorte koning by den eerften Rijx-kancete fmooren
hadden ontrent drie lier met acnbiedinge van in Peking
hondert teyl zilver onder derijx-ra- zoo lang te blijven, "ter tijd toe zijne
d<i.\\ verfpilt, met belofte van noch
Majefteit ten vollen verzekert was,
meer.
Ook hadden zy de '1 arters dat zyHollanders engeneEngelfche
waren.
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Tweede Gezandfchap of Bezending

8

,

Ook verzochten zy aen den zoozyflechtsdesdaegsreirden,7onhaelde
KeizerenRijx-raden,onieen\vapcn der de nachten te rekenen
door,
hetgetal
vijfjaren
en
ftelvan
ofmerk, inmetaelgefneden.teneinde daermede alle de zee -brieven! deinplaetsvan vijf, uit een zondervan hunne fchepen, diedckullevan linge genegentheid tot de Hollanders, omhennietteveeltebclailen,
,?/«£; verby voeren of aen deden, te
van
de
acht
jaren. Want hoe zeide hy zouverzegelen tot onderfcheid
fchepen van andere volken als ook denzy dat gaende kunnen houden ?
om een wimpel of eenig ander teken, enhoezoumen dengenen zoodanite laten afwaeien op hunne fchepen, ge laflen derven op leggen, die wy
nietvan doen hebben nochte vreeneiïèns de vlaggen.
Ten lefte verzochten zy uitdruk- zen en uit eigen genegentheid eti
door eenen een zuiver gemoet, met zoo nieenikeiijk by een vertoog
van de klerken der Rijx-raden in ge- gerlei goederen my komen begroeftelt, om als eigen onderdanen in 5/- tenenbefchenken. Gewiirelijk.men
«« te mogen verkeeren woonen ge- moet deze luiden nootzakelijk anwoonelijke gerechtigheden van her ders handelen op dat zy na het
land te betalen, evenals aen die van volbrengen der reize, twee of drie
Lieukieu, Ainan en Stam, volgens d'ou- jaren t'huis mogen blijven
ter rufte
Derhalve hier uit bleek, datdaertede Sinefe wetten, vergunt was.
Zy boden daerin ook aen, nefiensj gen niet anders te doen viel, als gedeze drie volken ter erkentenis, zij- duit te nemen en de zaek tot nader
waren.
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Majefteit alle drie jaer eens met gelegentheiduit teilellen. Ook was
gefchenken te komen begroeten :! zelf de Rijxopper-fchrijver vangehoewelmetdienbeding, dat alsdan voelen , dat al te groote woeling en
het fchip of de fchepen, waermeede haeiiing herwerk meer verbrodden,
iie

!

;

gezanten over quamen, op hunne als vorderen zou.
tijd weder mogten vertrekken zonOnder andere kregen ook deMander na de weder-komfte der gezan- darijns van de Kantonze Onder koten te wachten -.nacrdien de fchepen, ningen die hen daer overaenfpra't zout water gewoon, in 't verfch
ken, her volgend in antwoord,
niet konden duuren zonder te beHoe ishet niet genoech dat die bier
derven en verrotten. Maer alles te ter begroetinq^ vim zijne Majefieit de
vergeefs en wierd niet uitgerecht eerfle reize "jan bun leven in gezantniet al wat zy voorftelden,
fcbap zijn gekomen en ten aenzien van
Tien of veertien duizent teylen, de quade geruchten ly velen van de
was de rechte fleutel, om dezedeu- grootftenin Shrdin'toogivaren, nualret'openen dan toen niet te vinden; reeds om in die hoedanigheid dit rijk
dewijl zy dezelve alreeds verfchon- te mogen bewandelen als vrienden aenken haddcn:en tot hetlenen der pen- genomen zijn ? Zoo men te bert op den
ningen was niemantte vinden, 'ten vrijen handel wil dringen men zou licht
ware met intereft tegen acht of tien het een met het ander verbrodden.
ten hondert ter maend.Dit docht den
Zy moeten niet denken, nochte zich in
gezanten ongeraden; en als dan noch beelden dat men hier na hen heeftftaen
met hachelijkheid van hun oogmerk wachten en verbonden is, om ben alles
te tre ffen vermengt.
met den eerden toe tejlaen , en in te wilDe Keizer eindelijk door de Rijx- ligen.Datzy tegen het aenjlaende )aer,of
raden van hunne verrichting in deze zoo baefl als zy kunnen den Aeizer voor
zaken verwittigt, en hoede HoUan- deze gunftige aenneming, met een geders w el genegen waren alle vijf ja- \fchenk komen bedanken : dan zal daer
ren eens in gezan tfchap aen zijne toe zich bequamergelegentheid op doen.
Majefteit te komen
daer en boven
De gezanten eindelijk, na eerbiezy, volgens rekening by hem ge- biedighcid voor 's Keizers zegel gemaekt met gaen en keren vijf gehe- daen te hebben en voor den throon,
Ie jaren van doen hadden: te weten,
verfchenen op drie keizerlijke gaft'
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Keizerrijk

dacr zy met zonderlingen
pracht onthaek wierden.

malen

9

Lmdin uw logement hretige» zonder die opzeevoor Kanton te verhan-

aen

'

:

i

Ten leden vaerdighde de Keizer

,

Dit l)eb tk uit goede genegentheidfuivenhede alzoo goet gevonden
de/e^t.

hen metden volgenden brief aen zijn
Èd. JohanMaetzuiker weer te ruch
naer Batavia.

envertrouive dat u zulx ook zalaengenaem wezen.

De

Dit
maken.

Keizer zend dezen Brief na Hol-

landfch Batavia , aen den
Johan Maetzuiker.

In

Koning

het , dat ik u wilde hekent

het

dertiende jaer

HONGTEE THOEPE.

,

D'onzen dus in hun voornemen

Hollanders hy ons niet gezien geweeft.
Dochghy zijt zeer wijs en van een goet
,

land

is tien

uw

genegen.

Dan

gh'y toont

uw

\

\

tienflukken panj'u: tienftukken

doorluchtige flofjes

,

en drie hondert

Ghy hebt verzocht om in
mijn land te komen handelen : waren
daer in te brengen en andere ivaren
daer weder uit te voeren : ivaer van de

teylen zilver.

,

gemeine man voordeel zou kunnen trekken. Doch aengezien uw land zeer verre
afgelegen is en hier zeer harde winden
waeien waer door dejchepen met groot
gevaer overkomen en het hier aen land
zeer kout is ja hagelt en Jneeuwt, zoo
zou hetmy deeren , en in '/ her te zeer
doen , indien hier van uw volk quam.
,

,

,

,

Indien

hjet

hier komen

u derhalve behaegt
,

zoo laetze alleen

jaren eens komen

dert

zijn landt te

in

,

lieten fc-

werk beruften met
eenige huivering in de hitte van dien
dcrt een wijle het

,

met mijner te gedenmijn hert ook zeer tot toeleg.
Dan
Derhalve zend ik aen u^.
,

:

koopmanfehappcn

is

twee rollen zatijn met draken : twee
andere rollen zatijn : vier rollen gebloemt zatijn: vier rollen blaeuwe zatijn zonder bloemen : vier rollen kin:
vier rollen gekamelot : tien ftukkenpeling<;

om de acht jaer eens met

mogen komen handelen

duizent

oprecht gemoed,

Hierom

worven, dan
'•

\

mijle verre gelegen.

ken.

te

leurgeftelt, als die, naer luid des Keizers brief , niet anders hadden ver-

,

gemoed als die tot my gezonden hebt
PieterdeGoyerf» Jakobde Keizer
de welke uit uwen naem gejchenken ge-

Uw

d' achtfle

Wat lager flond,

:

bragt hebhen.

,

maend, den negen en twintigflen dagh
der regeeringXwwchx

Onze landen zijn zoo verre als' t Oovan V Welle gefcbeiden zulx wy eikanderen zeer zwarelijk kunnen genaken. Ze der t vele voorgaende eeuwen
tot dezen tegenwoordigen tijd, zijn de

ft e

is

,

,

dat zy

om de acht

en niet meer dan hon-

man: waer van twintigter plaetfe

mogen optrekken daer ik mijn hofboude. Dan kunt ghy uwe koopmanfchappen
,

by voorval van het verlies der
Eilanden van Tayowan en geheel Formofa derKompanjiedesjaerszeflien
hondert een en zeftig, door den rover
Koxinga of hpton en zijnen aenhang,
afhandig gemaekt, begon men weer
,

\

\

\

[

\

\

bydenTartar om den vryen handel
verzoek te doen op toezegging en
belofte by vergunning van dien Koxinga, den algemeenen vyand van
,

,

,

Tartar en Hollander
zoo te water
als te lande te helpen verdelgen.
Dewijl dan Tayowan en Formofa:
desgelijx Koxinga dikwils in hetfpel
zullen komen en gedacht worden
dacr en boven het verlies dierplaetfen nieuwe aenleidinge tot het oud
,

verzoek
onder voorwending van
den vyand te helpen verdelgen gegeven hebben, fchijnt de zake tevereifchen
de zelve met een korte bebefchry ving voor af ten toone te Hel,

,

,

len

,

daerbenefïèns,

opwat wijze die

by den vyant verovert en der Kompanjie afhandig gemaekt zijn, t'ont1'ouwen.
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,

of Bezen dig

Eiland Formofa.
f,\-.l

Nnem.

heid op zich zelfs leven ; hoewel velen voorhene den Hollanders eens-

groot Eiland Formofa (welk

wortalzoo
I l.iciic JchooH bediet)
gemeenelijk by donzen genaemt na den voorgang der Span

,

deels door de wapenen, eensdeels uit
vryewil onderworpen waeren, ge,

,

jers

dewijl die

;

volgens getuigenis

,

van den Jefuit Marti ju

,

'm liet

'

opbou-

:

der veiling K//ufig aen deiTelfs
Noorder aen zee gelegen uithoek ,
het den naem van(//u llermoja gege-

wen

'

heden Sej>oa» de zoon van Ko.xj»,
met zijn aenhang al het plat Land en

lijk

,

d'inwoonders meeft heeft onderzijne gchoorzaemheid gebragt maer
nietdieop'tgebergt woonen.
Hetisoulinx, zoo de Jefuit Mdtr///wgetuigt, van de Sinefen bewoont
;

j

j

ven hebben, dat 's Schoon Etland\ 't zy
omzijn fchoon opzicht, uit zee aen
te zien of om zijne fchone ingelege geworden ; maer defTelfs inwoonders hebben heden 's daegs de Sinefe
vruchtbare landouwen.
H et is by de Sinefen met den naem zeden geheellijkafgeleit.
Het geen van het Eiland Formofa
van lalikieu bekent dat 's groot likieu : want Ta is in 'tSineefch groot voorders zal bygebragt worden is ingezeit tot onderfcheit van een an- zonderheid getrokken uit de fchrifDa~
welk de Portugefen met ten \Mi zekeren Schotsman
der klein
kort
jaren
die
eenige
IVricht
een verbalterden en bedorven naem vid
zijn vei blijf
voor het overgaen
Leqi^io noemen.
met grote
en
op
heeft
gehad
daer
inwoonders
of
De Formofanen
des
Lands, zegelijk
naukeurigheitden
aert
zelfs noemen het Pe/(ati of
andere fpcllen Pakkang en Pakkande. den, dracht der inwoonders, GodsaenHet is gelegen onder de kreefts dienft en wat des meer zy
gemeikt
en
verfcheide
anmidden
nevens
metzijn
zonne-keer-kring.
opdrie en twintiggraden ; wanthet dere flukken van Sina ons ter hand
geftelt. Dan zal voor aflaten volbegint ten zuiden op de Noorder bre
gen 't geen ook door Georgius Kaneneingraden,
te van een en twintig
digt ontrent op vijf en twintig gra- rf/^/i« die zich aldaer, tot voortplanden en een halve een llreke van acht tingvan denhervormdenGodsdienll,
en zeftig mijlen min een halve, des jaers zeftien hondert acht en
D'omtrek wort by eenigen begroot twintig bevond.nopende de zeden en
Godsdienll van dit Eiland in 'thcht
op hondert en dertig mijlen.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

i

,

j

,

,

|

i

j

i

Formoja leit fchiei alleens tegen het gekomen is.
Het Eiland Formofa is dorp- en
noord-ooftegeflrekt.alsdevaftekufl
y^nSina: en ontrent met zijne Zui- volk rijk. D'inwoonders leven in geder hoek veertig Duitfche mijlen, en duurigen oorlog met elkandre, dorp
met zijne Noorder hoek ontrent ze- tegen dorp.
Het heeft veel vifch-rijke dromen, ^>«<r^r^/«»-ventien mijlen van het Landfchap
^"''•
van Fokien. Aen de. Noordzijde van voed boven mate veel herten, wilde
verkens, reetjes, fteenbokken ha/öz-zwo/ij leit een fraeie Bay, Sant Lauzen, velthoenders,patryzen, duiven:
rens genoemx..
het Eiland van Formofa fchiet desgelijx koeien en paerdenpp 't geeen ftijve ftioom met een Noorde bergte die ook zeer dikke horens
wint, na'tZuide': enmet eenZuide met takken dragen:hebbenfmakelijk
wint na 't Noorde..
vleefch en worden Olavang by d'inI

I

;

I

,

Om

:

,

,

!

,

Het i iland Formofa wiert voorhe- woonders genoemt. Daer zijn ook tineby de Sinefen gerekent onder het gers en feker ander gedierte, 7/wd^geLandfcixip van Fokten doch is heden heten. Het is van geltalie als een beer;
den Sinefen of Tarter op het vaft hoewel wat grooier, met vellen die
land niet onderworpen; maer heeft in grote vvaerde gehouden worden,
zijne eigen inwoonders, die in vry- Het land is inzich zelfvetenvrucht1

;

,

,

j

baer;

»a

ii

Keizerrijk van S/nJ, ofTaifin^.

't

baer ;docli leitmeefl, door lui- en nalatigheitderin\voonders,onbcbou\vr.
Al het geboomte is meell wilt. Eeni-

defcluiuren
•

j

of flampen

,

zonder

uir te

doifchea

niaer gefchiet dit eerft
ten tijde,alszy die gebruiken willen:
;

ge bomen geven zekere vrucht die te weten, des avonts hangen de vroubyd'inwoonders met grote fmaek ge- wen twee of drie bundeltjes over
geten worden; maer walgen onzen 't vuur te drogen die zy des anderen
landaert. Daer groeit ook genber en daegs twee uure voor dag ftampen en
kaneel. Men zeit diier ook zilver en voor den zelven dag toemaken. Dus
wort dit dagelix onderhouden, jaer in
gout-mijnen zijn.
D'inwoonders zijn tweederlei Si- jaer uit en niet meer als voor eenen
nefen en Formofanen. De Formofa- dagbercit.
Wijn ofeenige andere fterke drank,
ncniseen wilt, woeft en rou-volk.
Demanncn vallen meerendeels lang die in andere geweften van Indien
vanftal.rterk van lijf en leden, als hal- uit bomen getrokken wort, isbyhen
ve reuzen: zijn van verruwetulTchen niet; maer wel zekere andere llerke
zwart en bruin engaen des zomers en liefelijke vocht, die zoo wel de
ganlch naekt zonder fchaemte. Zy herffenen beftuift als Spaenfche of
fchcren hethairfraei ; doch fnijden Rijnfche wijn. Dees wort by de
het mecgeen fcheermefch af;maer op vrouwen aldus toegemaekt.
een hout met een parring:het klein of
Zy flampen gewalmde rijs tot deeg,
kort hair wort uitgeplukt met zeker en kauwen meel van rijs in den mont,
koper of yzer werktuig of met een die zy dan weder uit in een potje
dubbelde draet van een bamboes, daer fpuuwen tot ontrent een pinte nats.
zy het hair in 't midden door doen, Ditkauwfcl welkeen zuurdeefem
draicn het dan om en trekken in de- verflrekt
wort onder de deeg gezer wijze het zelve zoo aende bacrt
daen te zamen wel gekneet en doorals op andere plaetfen des lichaems werkt
en dan in een grote pot geuit. Üe vrouwen daei\en tegen zijn
zet, met water daer boven op tegieklein en kort van ftal hoewel vet en ten.
flerk van verruwe uit den bruinen
Na aldus twee maenden geftaen te
geehenookgekleet. Dezewaflchen hebben, is het een fterke, liefelijke
des daegs twee mael met warm water en fmakelijke drank. Dan hoe lanhet naekte lijf af, zonder fchaemte gerhy ftaet, hoe beter en flerkerhy
voorden voorbygaenden man. Het is wort, enkan tot tien, twintig en derccn vriendelijk getrou en goethertig tig jaren goetblijven. Hetbovenfte
volk, niet geneigt tot ftelcn en roven,
des dranks is zoo klaer en helder als
uitgezeit die van het dorp .Jo^/dwg.
bron-water maer het onderde zoo
Hunhooftncring enhanteringbe- dikalsbry welk gewonclijk mctleftaet in het velt te bouw'en en rijs te
pcjengcgetcnofmet w-ater dacrby re
zaien
dan noit meer als zy tot gieten, gedronken wort want door
lijfs onderhout op een jaer van node
de dikheit is het niet drinkbaer. Zy
hebben ja komen by wijle noch te nemen,wannecrzyin"tveltgacn,cen
kort: niettegenllaende zy overfchot pot of bamboes van dit dik en een
van ruime velden hebben.
bamboes met water 't welk hen voor
Zy hebben tot den veldbouw geen koft en drank den gehelen dag verpeerden oflen noch ploegen maer ftrekt
maer van het bovenftc en
hakken liet land met houwelen om, kiaerfteflcchtseen weinig, en dient
welke arbeid op de vrouwen aen- hen dit alleen tot verÜcrking en Icfkomt.
fching des dorfts. De meefte rijs w ore
De rijpe rijswort met gene zikkel in dezen drank te maken verbezigt.
afgefneden noch met een zeys afge
De vrouwen, zoo niet op het velt
maeit: maer halm voor halm een fpan ten arbeit zijn varen ook met haeontrent onder d'air met zeker W'erk- re Champans
of kleine vaertuituig als een mefch afgefneden, en d'afhcn om vifch en krabben te vangcfneden by malkandre vergadert in gen en oeftcrs aen flrant te halen
,
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.
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;
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:

:
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nacft de

zy

rijs

,

vuiHgheit met

al

:

,

hem in

tot vergoe-

by zijne vrouw in onkuifcheid
hy gaet in deitelfs huis en haelt
twee of drie verkens uit zijne ftal, tot
re

vind

geen afkeer van hebben fchoon in
het uithalen de wurmen en maden by
duizenden daer uit kruipen.
Midlerwijle zitten de mannen meeftendeel leedig inzonderheit jonge
fterke luiden vjn zeventien tot dde
en vier en twintig jaer ouden van
veertigtot zeftigzijnmeeft met hun
wijvenin'tvclt,by nacht en dag. Aldaer hebben zy hunne ruft enflaepplaets onder een klein hutje, en komen by wijle in den tijd van twee
maenden niet in het dorp, 'ten zy
wanneer een Feeft gehouden word.
:

,

ftraffe

desoverfpels.

Zoo iemant wort dootgeflagen de
,

vrienden ter beider zijde verzoenen
den manflacht met een zeker getal
van verkens of herte-vellen.

:

Zy doenelkandren op hunne ma-

:

j

nieregroote eere en heufcheid aen
niet ten opzichte van meerder aenftaet of rijkV
waerdigheid
dom van den eenen boven den ander;
maer ten aenzien van hunnen ouderdom. In het ontmoeten op ftraet
gaet de jonger een weinig uit den
weg en keert den ouder de rugge
toe totdathy verbyis. Nooit derft
een jonger het bevel van zijnen ouder weigeren noch in zijne gezelfchap zich verftouten te fpreken.
Op maeltijden wort eerft eeten en
drinken aen den oudtften gegeven
zonder eenig aenfchou van andere
hoedanigheid.
Mans-perfonen beneden de twintig of een en twintig jaren mogen niet
trouwen ook mogen zy van jongsaf
tot hun vijf of zeventiende jaer het
hair niet langer laten w aften dan tot
eflen over doeren
maer na dien tijt
wel. Wanneer zy weder lang hair
hebben beginnen zy aenvang van
vr) aedje te maken.

zien

De

maer verkopen

zijn volk en doet

Zoo wanneer iemant eenen ande-

daerzy

voorfiaemfte arbeit der mannen is jagen op herten, welk gefchiet
met fttikken, Afagayen, pijlen boge. De herten eeten zy zelfs niet;

al

'tbyzonder oorlog aen
ding der fchade.

,

genuttigt

Bezending

vergadert

voor haere befte
fpij'/e
houden. De
vooinaemfte
en
fchobben
en ingewant
vifcli wort met
na
in potten ingezouten en aldus
eenen tijt lang geftaen te hebben, met
die

oj

,

,

,

,

,

\

voor kleetjes,
hout en andere waren aen de Sinedie

fen.

:

,

De hoofden

armen

beenen of
ftukken van eenig gebeente hunner
verflagen vyanden worden by hen in
grooter waerde gehouden, als by ons
,

,

zilver gout, peerlen of eenige edele
gefteenten. Byontftaen vanbrantin

:

,

een huis, bergen zy dit voor alle andere dingen.
Die met het hooft of flechts met het
hair of een Afagayvan zijnen vyand
t'huis komt, wort met juichen en het
aenrechten vangrote Feeften ontfangen: Jazulk een zoodanig geëert en
ontzien dat bykans in veertien da,

gen niemanthemopentlijk derft aenfpreken

Niemantwortomdieverye, dootflag ofoverfpelopentlijkgeftraft: elk

wreekt zich zelven na mate van het
,

geleden ongelijk. Zoo de diefftal
in 't licht komt, de geen
dien het
goet ontnomen is, treet met deneenen of anderen vriend in het huis vaji
den dief, en haelt 'er zoo veel uit als
hem goed dunkt of als hy met hem
verdraegt
In gevalle by weigering hy haelt
het met den zwaerdeof metgevvelt
,

,

,

,

:

,

De vrouwen trouwen zoo
|

j

[

vroeg.

zy tot het houwelijk bequaem
zijn. Het vry en en trouwen gefchiet
in dezer wijze. Wanneer een jong
als

man zin in eene-jonge dochter krijgt,
hy zijne zufter, nichteofeen
andere vrouw uit het maegfchap ten
huize van de dochter gewoonelijk
ftuurt

,

:

beneffèns het goet aen de dochter
tot eenbruitfchattc geven met verzoek van de dochter ten houwelijk
op de vader moeder of vrienden.
Zoo die in het verzoek bewilligen
het gegeven goet blijft daer en het
,

,

,

,

zonder andere
of
plechtelijkheden te gebruiken
bruilofts-feeft te houden en magh de
houwelijk

is

klaer

,

,

;

brui-

V

na

Keizerrijk van Sina , ofTaifin^^.

i j

diezy
bruidegom den toekomenden nacht ge/lacht haer eigen velden
bebouwttot lijfs-onderhout opeen
bydebruitflapen.
Hetgoedofbruidfchatis verfchei- zelve wijze de man: en blijft ieder
den na eens ieders ftaet en vermoo- in zijn huis-werken.
De vrouw vergadert voor den man
gen. De rijkfte geven zeven of acht
om
kleetjes
niet,
ook
zoo
veel
nochte de man voor de vrouw
rokjes
drie of vier hondert arm-rin- niet: maerelk huis-zorgt voor zich
'tlijf
gen, gevloditen van bamboezen :/ zelf. De man werkt des daegs in zijen de vrouw in de hare
tien oftvvalefvinger-ringen,gemaekt ne velden
vier of en komen des daegs niet lichtelijk
van metael of hertshoorn
In 't by zijn van het
vijf gordels om 't lijf van grof lijn- by malkandre.
gevolk
fpreken
zy
twalef
kleetjes
niet lichtelijk met
waet tien of
maektvan honds hair, en £/'/'jröo in malkandre. Ingevalle de man des
hunne tale genaemt: twintig of dertig daegs by zijne vrouw zal komen,dan
Kangans of Sineefche kleetjes: een moet niemant t'huis wezen als zy
groot bofch honds-hair ylyam Ma-\^\\e.G.\\: hoewel ook dit niet gefchiet,
daer een man ge- zonder alvoorens volkomen verlof
mian'z^ genoemt
noech aen heeft te dragen: een van de vrouw te hebben,
De kinderen blijven by de moehooft-cieraed
bykans als een Biffchopshoet, vanftroo en honts hair der meeft in huis; doch komen ook
gewrocht
vier of vijf paer koufen na den ouderdom van drie en twintigh jaren, tot den vader.
vanonbereideherte vellen.
Slechte luiden geven drie of vier
Dan de vrouwen mogen voor haer
arm- ringen van bamboefen twee of vijf, zes en zeven en cïertigfte jaer
drie rokjes, en ook zoo veel kleetjes gene kinderen voor den dagh laten
komen dies zy by zwangernis
om 'tlijf
Die van middel- matigenftaet ge- de vrucht van 't lichaem dooden te
weten haere leerarelfen of duivelven wat meer.
De vrouw komt niet by den man in jaeghfters die zy Inihs noemen,
huis woonen: maerzy blijft in haer drijven met duuwen en perzen
op
huis, werkt, drinkt, eet, enflaept denzwangeren buik de vrucht dood
daer- defgelijx de man inzijnhuis en af; hoewel niet zonder groote
Alleen komt des nachts de man in 't pijne. Dit gefchiet uit geen afkeer
huis van zijne vrouw, moet heime- van de kinderen
maer door leere
lijk kruipen als een dief, zonder by en bevel der Jnihs. Ja het zou voor
het vuurofkeerfTe te mogen komen een gruw el en fchandeby dienlandofeen woord te fpreken; maermoet aertgevekent worden, ingevalle zy
ftrax ftil zwijgend op dekooygaen de kinderen voor dien tijd te voorlegden zoo hy iet begeert, mag het fchijn lieten komen.
niet eifchen
Daer zijn 'er die tot vijftien en
maer hoeft een weinig.
Waer op de vrouw hem brengt, des zeftien male haer de vruchtin dezer
hy van noode heeft en gaet zy dan wijze laten vernielen en afdrijven.
weder by het ander volk na dit ge Gekomen nu tot den ouderdom van
fcheiden is, komtzy by hem op de ontrent zeven of achtendertigjaren.
(laep-plaetfe leggen
laten zy eerft de kinderen zonder
Des anderen daegs voor zonnen in 's moeders lichaem te dooden heC
opgang, moet deman opftaen, en licht der werelt aenfchouwen. De
heimelijk zonder fpreken weggaen, mannen mogen eerft ontrent denouenmaghdes daegs niet weder in huis derdom van vijftig jaren by hunne
komen.
wijven wonen, en vertrekken dan uit
Het ongetrout man-volk of ge- hun huis en van hun geflacht en aftrouwt, maer welk by de vrouwen goden
doch zijn weinigh t'huis;
niet flaept, heeft een afgezonderde maer meeften tijd nacht en dagin't
flaep-plaetfeinhetdorp.
veld
daer zy een klein huisje tot
De vrouw heeft met haer volk en hunne nacht-rufte hebben.
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,

ojBezend'nig

7,in of be- eieren dan de klederen duer mede
vrouwwen
hebben zy in pLiets \m goude ot" zilvere kanhagen in de
moogen die verlaten ea een andere ten, of kollelijke boorden,
Zoo iemant overleden is. word den
trouwen: doch het gegeven goetof;
tweeden
dag het üjk op een llellaedhet
nemen
bruidfchat niet wederom
en ware om gewichtiger reden: 't 'zy je gemaekt van kleine gefpouwe
de zelve overfpel gedaenofdenman Bamboefen, tot de hoogte van twee
geflagen of ietandefs bedreven had. ellen van de vloer, methanden envoeDe zelve vryheid die de mannen ten vaftgebonden geleit.en alzoo aen
hebben, genieten ook de vrouwen, een vuur, nevens den doodenaengeJa veranderen de mannen dikwils fteken te drogen gelaten. Dan houen (^t\\ zy met het fiachten \:va verkcns
tien en twalef mael van vrouwen
en luftig t'eeten en te drinken
een
de vrouwen van mannen.
Ieder heeft flechts eene vrouwe,en dood-feeft. Derwaerds is een groote
welk laetfte by (toeloop van volks uit het dorp: want
zeer zelden twee
hen niet voor wel gedaen gehouden aenflonds, na het overlijden van ieword.Niettcgenftaendezy vrouwen mand word voor het huis op een
gemaekt van een
hebben, zijn evenwel groote hoer- trommel gellagen
reerders: beide mannen en vrouwen. uitgeholdcn boom:op welkgeluitbeiOnder magen, tot in het vierde de mannen en vrouwen zich daer
naer toe begeven. Elk der vrouwen
lit, word geen huwelijk aengegaen.
De huizen zijn fraeigebouwt, met brengt, een pot met drank mede, en,
zolderinge van Bamboefen, en vier nawel gedronken te hebben danzen
deuren: aen d'oofl, weft, zuiden voor het lijk-huis op een wonderlijnoord-zijde
zomwijle ook met kemaniere:ce\\eten,op omgekeerde
acht
twee in 't oofte twee in 't we- troggen van groote uitgeholde boolie
twee ten zuide
en twee ten men; by na gelijk een ooflerfche kift,
noorde. Ieder huis ftaetgebouwtop doch een weinigh langer en breder:
eén hooge plaetfe van kley, tot on- waeruitdoor de holte een dommeiendgeluit ontftaet: hoewel zyniet
trent een mans lengte opgeworpen.
Tot cieraed hangen buiten 's huis danfen ^ fpringen, huppelen noch loaen de gevels herten en verkcns; pen; maer verroeren flechts beide
hoofden: binnen 's huis pronken ee- armen en voeten een weinig. De vroudie zy van deSinefen wen zijn aen twee rijen gelchaert,ienigekleetjes
voor rijs, en herten-vleefch ruilen: der van vijf.met de ruch na eikandere
defgelijx herte vellen, die zy in plaets toe. De vermoeide worden by andere
vervangen. Dit gedans duurt ontrent
van zilver en gout gebruiken.
Het huis-raet beftaet in houwe- twee uuren. De doode leid midlerlen tot den veit-bouw
in Afagayen, wijle te drogen tot aen den negenden
fchilden
zwaerden en bogen om dagh niet zonder verwekken van
terjachtentegendenvyanttegebrui- bykans een onlijdelijken ftank in 't
ken. De vaten, daerzy uiteeten en huis; hoewel het alle daegs eens geopfchafTen, zijn van hout, in vorm wallen en gereinight word. Dennevan een verkens troch uitgehouwen: genden dag word de doode weer van
de drink-vaten,aerde potten of Bam- deftellaedjegenoomen
en ineen
boezen
kooken ook de fpijze in marjegewonden, op een andere hooaerde potten en kannen.
ger ftellinge behangen rontom met
Wat belangt de klederen, de mee- kleedjes als een paveljoen geleit:
fte koftelijkrte cieraedje isvanhon- en dan weer gelijk te voore het doodde- hair gemaekt
want gelijk hier feeft hernieuwt,
te lande de wol van de fchapen geTot in het derde jaer blijft het
fchoren word, om klederen daer van lijk (reeds tot been en geraemte
te maken,zoo plukken zyaldaer jaer- opgedroogt) op deze tweede ftellix de honden het hair uit. Zy verven
laedje leggen, en word alsdan weilit, tezamen gebonden, root en verder afgenomen en binnen 's huis
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V Keizerrijk -van

begravea, met hetaenrechten weer
van een feell; hoewel fonderdanzen.
In eenige dorpen halen zy den gene die ïieel ziek en groote pijne
heefti byeen firik om den hals open laten hem dan in mawaerds
niere van wippen weder vallen ,om
den kranke daec door van zijne pijne
en aen een korte dood
te verloiTen

Si»a

zijn

niet een

,

mondelijkeoverlevering.ontfangen.
Zygelooven aen geen begin noch

maer willen dat
einde der Wereld
dezelve van eeuwigheid geweeftzy,
en eeuwigh duuren zal.
D' onlterfelijkheid der zielen is
by hen bekent als blijkt uit dit volgend gebruik.
By overlijden van iemant, word
voor deflelts huis een hutje, in maniere van een ftellaedje opgerecht,
met groente rontom beileken en
andere cieraedje opgetooit. Op iederder vierhoeken waeid een vlagaf Binnen in 't hutje ftaet een Kaf;e
abas met veifch water, en daer by
:

.

•

Weinigen evenwel onder hen
desbewuft, ennauUx tcw^n. on-

i

in

De zonden, waerom zy defe pijne
de helle hebben uitte ilaen, zijn

onze tien geboden
verboden flaen maer zekere andere vercierfelen t' onderhouden ofte
laten, en by hen zelfs verdicht en van
gene waerde
als
op zekere tijden heel naekt te moeten gaen op
zekere tijden kleedjes te moeten dragen; maer niet van zijde: gene kinderen voor het zes of zeven en der-

niet gelijk die in
;

\

:

onder de Formokan
fchrijven ofleletter
flmen een
zen zoo hebben zy nochtans een
gedaente offchijn van gods dienft,
by hen van ouders tot ouders, door

Schoon

-dietifl.

,

,

.

f

der hondert.

,

,

\

|

,

te helpen.

ofTaifing.

helle.
j

,

,

,

,

-.

wereld te mogen brengen op zekere tijden gene oefters;
zonder op zeker
te mogen halen
vogel- gezang gelet te hebben
niet
te mogen uitgaen, rechten of ietzonbeneffens dierderlings beginnen
gelijk e veel andere ongerijmde din-

tigftejaer ter
:

:

,

:

gen.

Diesniettegenftaende

,

achten zy

het liegen, ftelen, endoodflaen ongeoorloft.

Hoererij e en overfpel
word by
hen voor gene zonde geacht; inge,

valle het flechts heimelijk magh gefchieden want zy willen, dat hunne goden daer behagen in fcheppen
Zelfs d' ouders flaen den kinderen
het hoereren in 't heimelijk toe zonder het te verbieden gemerkt mans:

leideen kleine Bamboes: want zoo
komen de zielen
d'oudllen menen
der geftorvenen dagelix in dit hutje perzoonen niet derven trouwen
hoewel de voor hun een en twintigfle jaer.
zich waflchcn en baden
meelle het flcchts voor een manieZy erkennen niet een eenigen
re en gewoonte houden zonder aen god; maer hebben veel enverfcheide zielen der geftorvenen te ge- de goden die zy aenroepen en offerdenken.
hande doen. Onder deze zijn nochfpreken
ook
vanbelooninge
en
tans twee de voornaemlle TamagifanZy
flraffe der zielen, na ditleven. Zoo
hach en Taxankpada een god en godeen menfch zich by zijn leven niet din en gemael en gemahn hy word
weldraegt, heeft hy huns gevoelens, gezeid de menfchen fraei enfchoon
in een g; oote gracht van vuiligheid te maken en in 't Zuiden te woonen
quellaedje te lijden ten tegendeele, en zy in'tOolle. Wanneer het in 't
die zich weldragen, komen over de Oolle dondert, 7.€\X.me.n Taxankpagrachte
aen eenen oort, daer een da haren gemael bekijft over het opvermakelijk en heerlijk leven is. houden van regen die zulke llemOver deze diepe en vuile gracht is me dan hoorende niet lang daer na
een heel fmalle brug van Bamboe- regen zend. Zy beide worden meelt
j fen geflagen
tot overgang voor de
gedient, en met offerhande vereert,
zielen der geftorvenen.
Die zich inzonderheid by de vrouwen.
niet wel gedragen hebben, vallen in
Zy hebben een anderen god, die
het overgaen
door het omdraien in 't Noorde woond en niet veel
van de brug in deze vuile gracht of deught,cn by hen aengeroepcn word,
,
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Tweede Gezandfcbap

i(j

omireenquaervanhem t'ontfangen

,

of Beze^d/i^ig

plaetfcdaerdefe

:

Goden iederin'tby

j

zonder acngeroepen en met offerhande vereert worden. Zoo eenige zwariglieid voor handen is de Jmhs worden in huis geroepen, om defen dienll:
te doen
welk met vcele plcchtclijkhedcn en fpokcrijen gefchiet.
d'Imbs vermeten zich ook geluk en
ongeluk te kunnen voorfpellen den

\viv\z2L\s(JodTiitnag/fanhacbdc\mdcn

zoo maektdeezhen
over zy Ta?n..g/JaMWaer
weer leüjk.
bach cegen Sarhifiti^ bidden, dac hy

fchooii

maekt

hem bekijven

;

en ftraffcn

,

wil.

:

Behalven deze zijn 'er twee andere
d een Tabfula en d'ander
Goden
,

:

zyaenroepcn
en dienen,(hocwel meed de mannen:) duivel uit onreine plaetfen re bannen:
wanneer zy ren oorlog trekken. Daer welk zy doen met groot getier en geraes hebben een bloote Japanfe houen boven (tellen zy veel duivelen.
Een eed w'ordt gertacft door het werin de hand, en jagen den duivel
breken van een ftrootjemctelkande zoolangh na tot dat hy eindelijk in
Tapal/apegc\\czcn, die

:

:

i

,

water fpringr, en zich verdcenkt.
De meelle oorlog, dien de Formofanen voeren gefchied met lagen te
leggen en verraet.in volgender wijze:
Na een dorp nieuwen oorlog aen-

ren, in plaets van zweeren.

't

wijven en niet de mannen, bedienen het amptvan prieftersof leeraers.in ftuk van Gods-dienll, die zy

De

/K//^.f

,

,

noemen. De opentliikedicn{l,

gedaen te hebben by opzeggingh
van vrede, tot onderlinge waerfchouwing vervoegen zich eenigen ten
getale van twintig of dertig , naer de
om
plaetfe toe, en vallen by nacht
niet gezien ofverraden te worden, in
des vyands velden, op toeleg vaniemand in de veldhuizen te vinden,
Dien zy vinden 't zy oud of jong,

dien deze leerareiïvn aende goden

,

beftact in hen

de kerken doen
aen te roepen en offcrhandc te doen
TenofTer belleden zy aende goden
i(i

,

.

,

,

i

geilachteverkens, gewalmde rijs,/'/herten
»j«2; en meenigte van drank
en vcrkciis hoofden. Na het offeren
flaet een of twee van de leerarefTen
op en roept hare Goden met een lange reden aen op het einde verdraeit man of vrouw flaen zy dood niec
zyd'oogen in 't hooft, valt neder op' af-houwcn van hooft, en afkappen
d'aerde,en kijkt en fchreeuwtyzelijk: van bandenen voeten, en nemen al
den hufpot met zich by wijle ook
als dan verfchijnen haer de Goden,
Zy blijft eindelijk op d'aerde neerleg- 't geheel lichaem aen (tukken gekapt,
gen.als dood, kan zich niet verroeren, om 't huis daer mede te pronken :
noch door vijf of zes man opgerecht maer vervolgt door een grote menigworden.Tenleftekomtzy weder tot te, nemen zy flcchts het hooft mee,
haer zelve, en beeft als met grote be- of, tot minder beletfel in 't vluchten,
nautheid bevangen. Midlerwijlezijn fnijdenallcen hcthair van den hoofde. Vinden zy niemand op 't veld.zy
haerquanfuisde Goden verfchenen
rukken ten dorp in en flaen al dood
volk,welk
meed
omftaende
't
en doet
wijven zijn,niet anders alsfchreien en wathcnvoor komt. Zoo d'overvalvveenen en drinken de meeften haer Iers overmant vvorden.of eenige doofmoor dronken. Na dit ontrent een den of gccjuetüen krijgen, zy nemen
uure geduurt heeft, klimt de Icerares aenftontsde vlucht :wantzoeenvan
op het dak der kerke, gact op beide hun volk dood gcflagen is, 't word by
hoekenftaen, en hout weder een lan- hen zo hooggehouden, als ofbyons
ge reden tegens de Goden. Eindelijk een geheel leger geflagen, of in de
doet zy haer kleetje van 't lijf af,toont vlucht gedreven was. Ook trekt zomacn de Goden (gelijk zy voorgeeft) wijlen een geheel dorp op: of fpannen
haerefchamelheid klopt met de han- twee of drie dorpen famen,en trekken
den daer op, enlacthaer water bren- bydacge tegens een andere plaetfe
gen, om het lichaem te wairchen en om het zelve opentlijk te bevechten,
Dus verre A.:7«(^/,r//«j. Het volgend
ftaet dus moeder naekt. Dezedienft
gefchiet in 'topenbaerop de kerken, van Formoja behelfen de fchrifte van
Lik huis heeft ook zijne eigen Wricht.
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Het

V

na
'f

Eilnnd

'Bormofn

ü

tn acht heer-

fchappyea
verdeelt.

Keizer rijk van slna cfTai/ïnx,.

^7

met der woon willen gemaer dogen noch genen tolk, om de fpraonder een eenig opperhooft
of ke te leeren maer mochten wel daer
heerfchappyen
elf
in
verdeelt
is

Het

zijn gebied

eiland van Formofa flaet niet

;

;

;

machten gelegen ten platten lande
ieder met verfcheide lieden en dorpen onder haer behalve ontallijke
heerfchappyen, dieop 't gebergte leg-

doorreizen.

:

,

,

gen,

der Holbeginnen
te
deze
van
landers
)
Honden voorheene in het NoorTauakan
Sinkkan
der gedeelte

Ónder de heerfchappye

j

om

(

,

,

Baklaivan, Soelang.Mattou, Tiverang,

falerlang, Takkais

,

\

Tornap Terenip,
,

)(ijfoek.

heerfchappye of magt
eenlandfchap,
is die Vc\n Kahelang
Qn eigentlijk de bocht van Kahelang
by donzen geheeten. In deze heerfchappye heeftmen twee en zeventig
ieder onder zijn
fteden en dorpen
eigen gebied, en in 't verbond niet elkandre
Noit hebben de Hollanders d'in,

De tweede

,

i

:

j

i

,

,

:

}

!

woonders kunnen dwingen maer
waren benootzaekt vrede met hen te
maken. Zy deden handel met de
Hollanders in vele koop-waren, ja
verkochten hunne zonen en doch;

terstotflaven: gewoonelijkeenjon-

gen van dertien jaren voor tien rijx,

aaelders.

!

,

,

De derde heerfchappye is die van
den Keizer van Midag, gelegen tegen
het Noord-oofte van Teyowan bezuiden de Patientte-reviere. Dees Keizer
heeft zeventien Heden onder zijn
gebied
de grootfte is genaemt
,

:

Middag,

Ontrent zeven uuren benoorden
vier mijlen van zee, leid
de Patiernie oi Gedult -herg alzoo
genoemt,om zijne moeielijkheid van
te beklimmen. Hy is vierkant gelijk
een tafel,en als met handen gemaekt
leid in een vlakken landou; zonder
eenige bergen ontrent,en is metkreupel-bofch bewaflen. Aen de zuidzijde des bergs vloeit een reviere,met
zulk een fnellen ftrooni, dat de fterküeFormofaen daer niet kan door-waden maer twintig of dertig t'effèns
eikandere gevat gaen gelijk daer
over. Waerom de Spanjaerts haer niet
t' onrecht
de Patientie-reviere genoemt hebben wijl die dezelve wil
overwaden patientie of gedidtmoet
hebben.
De vierde heerfchappye is die van
Pimaba en gebied over acht fleden,
en verfcheide dorpen. De voornaemHe Had ïs Pimaba, de verblijf- plaets
des gebieders. d'Inwoonders zijn
ftrijdbaere helden
en de befte en
ftoutfte krijgs-knechten van geheel
Formofa. Defgelijx is d'Overfte een
dapper helt hout een fterken wacht
by zich, en voert geftadig oorlog tegen zijne gebuuren. Hyftont voorheene in 't verbont met de Hollanders, en gedoogde aldaer eenen Serjant met vijf en twintigh krijgsknechten.
De vijfde Heerfchappye is die
van Sapat
gelegen heel op d' andere zijde van Formofa
en heeft
haer gebied over tien fteden. De
Overfte ftaet in verbont met Pi-

Middag, en

'

,

zijn hof-ftad

plaets, Sada

en

verblijf-

Boe dor, Deredonejel
Goema, zijn vier andere voorname
hooft fteden der voorzeide zeven,

tien.

,

,

Goema, een brave ftad, gelegen maba.
anderhalve mijle van de Patientie
De zefte heerfchappye is genoemt
of Gedult reviere op de vlakte ; Tokabolder : heeft onder haer gedaer al d' andere op 't gebergte leg- bied acht fteden met dorpen
De
genvoornaemfte fteden zijn groot en
Voorhene ftonden onder het ge- klein Tokabolder.
bied van dezen Keizer zeven en
In Tokabolder leid een zeerhooge
twintig fteden ; maer d' andere tien bergh die van Tayoivan kan gezien
vielen hem af. De Keizer hout geen worden.
prachtigenftaet, en is inhetuitgaen
Groot Tokabolder leidhoogh, en
Hechts met eenen of twee verzel- wel een dagh-reizens in het ge,

.

,

fchapt

.

Hy

heeft noit kriftenen in

bergte.

C

De

Tweede

i8

Gezattfffchap of

De zevende Heerfchappye is die
van Kardeman, een vrouwe die by de

Bezend/ng

aenhield.

H et regent daer zeer fterk

:

waer over men aldaer niet langer dan
twee maenden kan te velde trekken,
want dan
in Winter en Loumaend
De
zijn de llromen op het laegft
voornaemfte regen - maenden zijn
van gras tot oogft-maend. Daer zijn

,

Hollanders, om haere goedacrdigde o^oede
heid tegen de kriflenen
Zy gebied
Vrouwe genoemc wierd
over vijf do -pen. Wanner donzen re
velde trokken ftuurde zy hen lijftocht toe zy had groot gezach over

:

,

.

.

,

t-.veeAloufons

:

was voorheene
haer onderdanen
weduwe maer quam namaels re
trouwen aen eenen Prins van den
;

of (lorm - zaifoenen

:

d'een de noorder en d'ander de zuider Afo«/o«;d'eerfte begint met Wijn-

:

j

maend, en duurt tot Lente-maend

'

de tweede begint metBloei-maend,
en duurttot Herfll-maent,die de wijfel-maentby d'onzen genoemt wort,
om zijn ongeftadige wint en weer.
Zeer vifch-rijk is de zee onder het
Lj, JVarra ivarra, Tannatutina, Kuheca.
De negende heerfchappye is ge- eilant /ö/-»7o/(?,inzonderheid van harheeten lokodekd en heeft onder ders en konings vifichen. De Sinehaer zeven fteden en zeven dorpen. fen van het vaft land van.Si«^ koDe hooft- ftad is Toko dek al daer men jaerlix tegen Sprokkel-maend
meer als met duizent Jonken ter hard'overfbe zijn verblijf heeft.
De tiende heerfchappye is ge- der- vangft waer ondereenige twee
naemt Pukkal : beflaet flechts in een en drie honderd laften voeren moeenige ftad; maer is in bellek wel gen. Ook loopt onder deze Jonken
zoo groot als de ftad Haerlem in Hol- een foort van fchepen die zy Koiaes
land. Zy voert geftadig oorlog tegen oïlVankans noemen, een i1ag kieinder
de zeven dorpen van Tokodskal. Des- Jonken als hier de kabeljau- vangers.
De Harder is een vifch van groote
gelijx tegen Percuzien Pergunu, twee
fleden welke d'elfde heerfchappye als fchel- vifch
De gevangen vifch
maken.
word in de ruch opgefpouwen als abBoven al deze voorzeide plaetfen, berdaen als dan gep;ikten ingezouzijn 'er noch eenige duizend heer- ten en alzoo door ganfch :iina tot
fchappyen meer in 't gebergte dan fpijze verzonden, gelijk hier te lande
onmogelijk, om de veelheid metna- de haring door geheel £«/o/'(f. Ook
me te noemen. Ieder magt of heer- word de kuit dezer vifch in potten
fchappye is op zich zelf, en geduurig gezouten die in haer vel geheel aentegen elkandre in 't oorlog. Maer de genaem en root blijft leggen, en voor
plaetfen, die voorhene onder d'on- een lekker difch -gerecht by de Sinezen Honden wierden door hun ge- fen gehouden worden.
zag en wijs beieit in vrede gehouden.
Voor de vryheid van het vifichen
Het eiland v^n Formoja en Taiwan, onder dit eiland, plachten de Sinefen
inzonderheit de ku{l,is veel ilorm en de tiende vifch tot pacht aen de
isookin7l//w<rir»geweell:.
lande
D' achtlle heerfchappye gebied
over twalef dorpen. De voornaemfle
zijn Deredou,Orraro,Porraven,Barra:
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,

,

,

:

,

j

,

.

:

,

;

,

,

,

onweer onderworpen
ja worden
meenigmael door kracht der wint,
hele bomen en huizen met het fcheuren van muuren en daken ter neer
gevelt. Waer dooraldaerjaerlix, in-

Kompanjie te betalen.

:

Het eiland van Formofa bezit
overal vruchtbare landouwen; maer
leggen meerendeels, door nalarigheit
onbeen luiheid der inwoonders
zonderheit in het ftorm-Saifoen veel bout de vruchtbaerfte bezit de Keifchepen komen te blijven.
zer \m\Midag. Hergeeft overvloeharde en vervaerlijke aerdbevin- delijk rijs, tarruwe,gerft,geer{l,Kaygen ftaen ook beide deze eilanden jang, genber zuiker, mafquinades:
uit. Desjaerszeflienhondertvieren
velerlei bomen; beneven limoenen,
vijftig, ontilont den veertiende van oranje-appelen, guyjavas,pizang, ciWinrer-maent, een gruwelijke aerd- troenen, pompel-moefen, water-mebeving die zeven weken vervolgens loenen, pompoenen ananaffen radix
,

,

:

,

'

j

,

i

,

,

yruchtbaer.
heid des
'"'"'^

na

V

Keizerrijk

van Sïna of

dix-china,Kadjang,Fokkafokas,Patattes Ubes warmoes, kool, wortelen,
en velerlei genees kruiden, en arendshout. Katjang is een zeker klein zaet
,

gevogelte behalven papezijn ook flangen, duizend-beenen,fcorpioeiien hagediffen, en meer ander ongedierte. Ook
vertonen fich by wijlen groote zwermen van fpringhanen.

zoo groot als koriander-zaet
word gekookt op zoute en verfche
vifch en heeft een goede fmaek./o^-

Des

,

Dieren.

,

,

,

,

,

,

jaers zeftien

vijftig,

is

,

,

Daer

,

groen,

een vrucht van fatfoen als
een peer;maer wel driemael zo groot,
onder wit en purper van kleur; en boven zo glat als een fpiegel: waft gelijk
pompoenen boven d'aerde.Zy wort,
eerfl: aen vier (lukken gefneden, gekookt byvleefch of fpek, gelijk rapen
ofwortelen,in'tzopzuikergemengt.
Men heeft'erfchapen, hoewel weinigh veel wilt gedierte, bokken, gei
ten reen Heen-bokken konijnen,
hazen tamme en zeer wilde zwijnen, tigers, beeren apen
meerkatten en herten in een ongeloofelijkemeenigte, die dikwils aen troepen
van drie duizend te zamen fcholen
een brave wilt vangft voor de Formoianen. Daer lout zeker ander gedierte
by de Hollanders layowansciuivelgenoemt lang een elle en breet vijf
duim. Het is vol fchobben onder en
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,

honderd vijf en

verfpreiden zich over het ge-

heel eiland/"o/-wö/aen7^7)'0!i'iïw,meenigte van fpringhanen. Op haer eer-

i

'

op 7jyo/i.'^« quameii
dezelve uit de lucht zoo dik nederdalen, als fnee- vlokken hier te lande;
zulx hemel noch aerde van elkandre te kennen was
en het aerdrijk
over al met fpringhanen bedekt lag.

fte verfchijning
j

:

Na twee dagen verblijven, (lelden zy
haren koers na Sakkam, met der mate
zich aldaerte vermenigviddigen dat
,

geen plaets op
was.

daer vry van
Sinefen trachten de jonge

De

/<?rw(?/«

fpinghanen op te vangen gelijk zy,
in den tijd van vier o f vijf dagen, op
den bodem van Sakkam ter zwaerte
van dertigh duizend pikol kregen
Dan te vergeefs: en waren de Sinefen
ten langen lede ziende zy verloren
werk deden, daer uit gefcheiden De
boven op zijn lijf heeft vier voeten, zuiker en rijs-velden wierden al om
een lang fcherp hooft,met zeer fcher- bedorven en door dit gedierte kael
en een (leert die op gemaekt. Grooten overvloet van
1)e klaeuwen
iet eind fpitsachtig toe (Irekt. Zijn goutbefluit dit eilant in zijne bergen,
voedfel is geen ander dan mieren
hoewel die ongeopent blijven.
want, als het honger krijgt, (leekt het
Tegen 't Noord-oode van /tf/-wo/^
de tong uit, daer de mieren, als zy idat leid een groot goud-rijk geberghte.
vernemen, gaen op-zitten. Wanneer Het is omringt door zeker ander
het verneemt dat de tong, die uit de marmer gebergte, en loopt aen den
natuur (lijmig is vol is, dan flokt het voet dezes geberghte een zeker
de mieren tot defTelfs voedfel in. droom met zeer vele kromten en
't Kan geen gedierte op d'aerdbodem
bogtenalseen doolhof; zulx iemant
quaet doen dan de mieren
is zeer
die dit gebergte zou willen aendoen,
vervaert voor menfchen enmaekt, zeven en twintigmael dien zou hebzoo dra het menfchen verneemt,een ben over te trekken niet zonder
gat in d' aerde, en kruipt 'er in; of groot gevaer,ter oorzake van de deerolt zich ront in malkander; maer nen die van den eenen en anderen
komt, gevat by de (leert en heen en kant afvallen. Inoogd-maentword
weer gefchut, weer tot zijne voorige door de zware regen een ongeloofegedalte: zulx hett'onrecht den naem lijke meenigte gouds uit dit gebergte
van Tayowansduivelvdiix d'onzen ge- afgefpoelt,welk komt vallen in zekekregen heeft want ten aenzien van re putten aen den voet des gebergte
een wiltbeed, heeft het zijns gelijk gemaekt. D'inwoonders die alle
niet: gemerkt het tegen niemand zal goud-fmitten zijn,
en rontom deze
flaen, noch fich verweeren. Men zeit plaetfe in huizen
wonen trekken
het nergens in ganfch Afien houd, daer na het water uit defe putten, en
dan op dit eiland Formofa. Men heeft vinden op den gront het klaer gout.
:
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,

,

.

,

,

,

,
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,

:

,

;

,

,

:

,

,

,

C

2

"Dit

Tiveede Gezandjcbap of Bezending

Dit gebergte word bewoont by zeker volk, 't welk niemand onderdanigh is nochte van niemand kan
overweldigt worden. Dikwils hebben
de Hollanders getracht eenen aenflag op dit gebergte te doen dan zijn
t ellekens door d'onaenkomelijkheid
der plaetfe te ruch gedreven.
Wat belangt de geftakenis en we^^^^ j^^ Fomiofanen: de mannen vallen kloek van leden inzonderheid
maer de
die op de vlakten woonen
,

;

ïVez.m her

mwoonders.

,

:

hetvrouberg-luidenwatkleinder
kant.
Zy zijn
kleine
\o\k helt na den
vol van aen zicht, groot van oogen
plat van neus; maer gemenelijk groot
van borften baerdeloos niet uit de
natuur, maer door het geftadig uittrekken der hairen
zoo dra een
fchieten
uit
te
dan ten
nieu komt
tegendeele wonder langh van ooren,
by hen voor een groote cieraet gedie in de lel door-boort
houden
zijn, en met hetopfchroeven van een
:

,

,

;

:

:

hoorntje, fchroefs-gewijze gevormt,

ront en breetuitftaen. Eenigen (letot cieraet in de gaten een klein

ken

tafel-bort,

boven mate kun ftigh ge-

verfr en gefneden ; andeiea gefchiiderde fchelpen , inzonderheid op

wanneer zy voor hunne afgoden verfchijnen want op
feeft-dagen,

;

andere dagen latenze d'ooren bloot
zonder cieraet en ongefchroeft neerhangen die dan zeer lelijk om te
zien is, by na tot half wegen de borfl
komen. Het hair is git zwart en lang,
en word op tweederlei byzondere
te weten by de
manieren gedragen
lande.Maer
anhier
te
meeften gelijk
dere hebben het na d'oudeSineefche
wij^e,boven 't hooft toegebonden,of
gevlochten in een tuit. De kleure des
aenzichts en lijfs iszwartachtiggeel,
of tuflchen geel en zwart. Maer het
man-volk van Kahelang tuffchen geel
en wit. Het vrou-volk van Midag
defgelijk dat van
is geel van kleur
en
het
eiland Lamey.
Nouwe
Soeten
Zy zijn Iterk van geheugenis,
,

,

:

;

goet

na V Keizerrijk van Sha, of
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goet van verftant, en fcherp van oor- Hollanders gingen al d'inwoonders
deel willig en bereid boven andere naekr. De berg-luiden gaen naekt,
Indiaenen
tot het kriften geloof Hechts bedekt met een klein kleetje
voor hunne fcbamelheid.
t'ontfangen.
De dragt der vrouwen komt meefl
De dragt des zomers is fleclits een
katoen kleed boven ruim als een over een met dien van de mannen;
flaep-laken over be borftaentwee alleenlijk met die verandering,dat zyhoeken toegebonden en onder den doeken om de beenen hebben geflinzulx d'ee- gert en gebonden zy dragen boveneene arm door-geflagen
ne zijde des üchaems gevvonelijk be- rokken doch niet verder dan tot aen
de haer middel-lijfen onder een katoen
dekt en d'andere bloot blijft.
middel is hetjjpegegort en hangt tot kleetje, totaen deknien. Het hooft
op de kuiten. Zy dragen noit fchoe- is bemopt met een zijde of felpe
nen noch kouzen maer wel te mets doek van twee Hollandfche ellen
zekere velt-fchoenen gemaekt van lang welk met twee einden op haer
fteen-bokke- vellen en metbantjes voorhooft,gelijk twee hoornen, voor
boven toegebonden.
uitfleekt. Schoenen worden noit by
Des winters bedekken zy hun li- haer gedragen. Ieder vrou heeft gechaemmettigers, luipaerts, beeren wonelijk een verken achter zich looen andere vellen tegen de koude
pen gelijk een kind.
D' ouderUngen, die onder het gebied
Cieraets halve hebbende mannen
van Soula»!^ ftuen, waeren voorheene de huit van hun borflen ruch en arop zijn Hollandfch gekleed; maer al men, met 2?ekere verf befchildert,
de rell des volk op zijn Sineefch.
welk in het vleefch blij ft zitten, en
Voor de komfte derSpanjaerts en noit uitgaet draegen ketenen van
,

,

,

Drucht.

:

,

,

:

:

,

Om

,

;

,

,

,

,

,

,

,

:
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glas-kralen

om

hals en

armen

,

en

oi Bezettding

bedden en dekens. Zy hebben gene ambachten noch ampten maer
een iegelijk maekt het geen hem van
noden is. Weten zeer vaerdig met pijl
en boge om te gaen. Zijn gaeuwe
zwemmers,engrote water-treders,en
kunnen met eenen Hollander gemakkelijk over een fn elle ftroom treden.

yzere ringen die zéér vaft fluiten,
van de voorhand af tot aen de elleboog toe met zulk een naeuwe opening
dat zy onmogelijk fchijnen
over de hand te kunnen gedaen wordefgelijx omdebeenen fraeie
den
witte fchulpengevoegt neven elkandre, gelijk een kant.
Zy oefenen zich inzonderheid in
Het man - volk van Tok kade kol 't lopen, en zijn wonder vluch te
draegt tot cieraet een lang riet welks voet ja is geen volk ter wereld, welk
eene punt achter op zijn middel hen hier in te boven gaet, nochte kan
geen peert in 't lopen, tegen hen uitruft en d'ander is verre wegh boven
zijn hooft gebogen, en aldaer ver- herden. Onder het lopen hebbenze
ciert met een wit of root vaentje
in ieder bant zekeren klinker van
niet breeder dan twee handen hoe- yzer of ftael lang ontrent zes duim,
wel tot negentien uitgeftrekt word. en breet vijf duim rond gebogen
Het hooft is hen op heilige dagen daer zy mede op d'yzere arm-ringen
tot aenmoediver9iert met hanen-veren en hanen- t' ellekens klinken
berasoflangzaem,
gingin'tlopen
fteerten,en d'armen en benen met
na
ren ftaerten. Het vrou- volk, draegt tot zy ras of langzaem lopen.
cieraet om haeren hals ketenen van
Zy vaeren niet ter zee metfcheeenigen
fteenen
maer wel op de ftromen met
en
ook
pen
glas
van
;
rijxdaelders. Herte-vellen, flechts op klein vaertuig, uit een gehelen boom
;

,

,

,

:

,

:

,

,

:

;

,

,

,

:

,

,

d'aerde neer

-

gefpreid

,

verftrekken

,

gehouwen.
D'in-

na

't

Keizerrijk van Sina ofTazfin^.

D'inwoonders hebben gene kengelijk hier
nis van bier te brouwen
noch maken geen wijn
te lande
by mangel vandruif. Maerwclisby
hen zeker drank in gebruik, zoo ftcrk

die zeer krachtig

voor d'onzen

,

wijn,

is

om

;

te

maerongezont
drinken want
:

hy veroorzaekt den roden loop hoewel gezont voorde Formofanen De
;

,

als
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i

drank is water,
De gcmeine en dagelixe fpijze is
gedroogt herten- en wilt-zwijnenvleefch en vifch, al raeu, zonder te koken of te braden zelfs de darmen
daa;elixe

j

gcnaemtMafakbauwo^Ma-

en water in dezer
wijze gemaekt word. Een pot, van
grote byna als een Bordeux oxhooft
of hele bier- ton wort met een wei- worden by hen raeu genuitigt. Genig gekauwde en voorts met gekook- walmde rijs verftrekthen broot, die
te rijs tot twee derde delen oilgevult, zy fiechts met de vuifl inden mont
en dan water tot boorden vol daer op fteken, zonder lepelen te gebruiken,
gegoten. Depot, dus opgevult, en Gewalmde rijs is , die in een pot
wel dicht toegemaekt met cement, met gaten over een andere pot, met
wort zeven voeren onder d'aerde ge- kokend water, gehangen heeft en.
Helt, den tijd van een jacrlang. Ein- door het onttangen derwarmte, week
delijk word de pot uit d'aerde geno- en zoet geworden is. InhetZuidermen en uit de rijs al devocht(\vant deel van Akkou en Zoetenau worden
meeftal het water is ibd'opgefwollen koeken van rijs gemaekt. Her hertenrijs getrokken) met handen uitgevleefch word by hen op een zonderdrukt. Na verloop van acht dagen ver- linge wijze aldus bereit te weten , al
andert deze uitgedrukte vocht in een het vleefch gefneden van de benen
bequamen en zeer gezonden drank op ftrooken van twee vingeren dik,
die zoo fterk is als de fterkfte wijn, en word gezouten in een bak en dicht intwintig en dertig jaren goer kan blij- getreden, en,naeenennachrie2:gens,
ven ja wort hoe ouder, hoe (terker in de lucht op de daken der hu zen te
enaengenamervanfmaek. Hy word drogen geleit, daer het zoo hart als
bewaert in de zelffte potten met aer- een plank droogt. Het is beter van
de over bedekt. Men vint'er huizen, fmaek dan fchapen vleefch en wort
die twee en drie hondert potten van dekatti,dat'svijfvierendeeLgemeedezendratikhebben. Wanneer iemant nelijk voor een fcheliing verkocht.
een kint geboren word maekt de vaD'inwoonderszuigenook toebak,
der twee of drie potten van dezen doch groeit daer niet maer wort hen
drank vaerdig, om ten troudage des die uit Sina toegebragt. De pijpen
kints, eneernietuittefchenken. Al zijn' van dun Bamboes-riet, met ftene
de wilden mannen en vrouwen, zijn hoofden. Die d'onzen daer veeltijds
zeer genegen tot dezen drank en is dronken, W'iert viix. Japan gebragt dees
dees ook 'tgrootfte onthael , waer is ftcrk en llecht, gelijk af fchraepfel
mede zy iemant bcfchenken , die hen van tabak.
komt befoeken.
De huizen zijn algebout van hout
Noch is by hen een ander drank ge- en Bamboes-riet uit onkundigheic
bruikelijk Kutbay g^mttt^x. gemaekt van kalk of Heen te maken die ter
uit de voorzeide uitgeperfte rijs
oorzake van de vergangkelijkheit der
(want dezelve word bewaert en niet Bamboefen niet langer dan vier of
weg-gefmeten) te weten een hant vol vijf jaeren ftaen kunnen blijven. Dan
van die rijs word in een kalabas van worden d'oudegefloopt en nieuwe in
viermingelcngedaen, en voorts vol de plaets herbout hoewel niet zonwaters gegoten. Deze is een koele der grote onkoften door het gulzig
drank, niet flerk en heeft alleenlijk drinken der timmerluiden
geduu,
een na-fmack s^cadi^Majakhauw.
rendc en na den bou-tijd zulx een
In het Noorder deel van Formofa, arm man naulix een huis kan opzettufichen KiLwgcn 7atnfuy,&n tuflchen ten. In 't gemeen ftaet een huis zes
Tamjuy en den Patientie-herg wort een voeten hoog van d'aerde op opgeander drank van houï-aflche gemaekt, worpen klei als het fondament welk
van

chiko\ die

rijs

spijze.
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eerft

Huizen.
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eerft geleid

word, en rijft van deftraet

een brugge na de zelve om over te
gaen het voorfte deel van'tfondadament loopt voor halve macns gewijze ront desgelijx voor het dak van
den huize. Het dak, gemaekt van
ftroo en ander dektuig, tot de hoogte van twintig dertig en meer voeten,
:

;

zetten des daks zetten de bouwers
zich geweldig aen den drank en zuipen den Bouheerbyna arm. Herbou-

wen word by hen op een gezetten
van 'tjaeraengevangen te weten, in Lou- en Sprokkel maent aengezien deze droge maenden zijn.
Dan voor het bouwen flaen zy zorg-

tijdt

:

:

hunne dromen ga, met die
des morgens tegen elkandre op te ha-

is getrokken wel vier voeten buiten het huis of gevel, omby
regen droog daer onder te ftaen. lederhuis is bynazeftig voetbreet, en
twee hondert voeten lang al met een

vuldelijk

eenig vertrek en eene verdieping.
Met allerlei fnuizeryen van zwijnstanden glazen fchclpen aen draden

opgenomen en met het bouwen aengevangen. Maer wort voor een quaet
beduitfel genomen, zoo de droom op
een langen Bamboes Foerih in de

fpringt of

,

,

,

gebonden is het overdak behangen
vvaer uit door het waien tegen elkan,

de droom van een pael of Pifang-boom of korten Bamboes, het
wort by hen voor eengoetbeduitfel
len.

Is

,

landtalegenoemt, uitkomt; zulxhet

dre, een zeker klank ontftaet, zeer bouwen daerom geftaekt wort.Op het
aengenaem voor hen te horen. Het aenvangen van het bouwen, fpreken
dak te voore op den gront gereet ge- zy aldus tot eenen van hunne Gomaekt wort door de bouwers ge- den Vader hlijve ons hy als ivy uit
fchaert aen twee parthyen
d'ecne Bamboes Jhijde» gaen. JVy fu/len ueen
,

,

,

:

,

,

,

en d'ander aen d'andere
op het huis gezet. Na het op-

aen d'eene
zijde

,

,

hun houwen en het oud Jlopen : dan zullen ivy H meer dienen dan oit te voore.
,

Ge-

»j V Keizerrijk van Sina, ofTaifwg.

by hen voor een teken van langduu-

de Bamboes -boifchcn,
word eerft een der alierdunfte om veren deze reden daer
re gehouwen

Gekomen

2y

in

gehouden. Dun gezwint moeten defe wijven komen gelopen;
want hoe,huns bedunkens. geMaIpatahoang;,Tuataki,
geflaekt:
over
lopen, hoe eerder het dak
zwinderzy
veelzegganich Maling, 'twelk zoo
ter eere , « zal opraken. Na het dak volkomen
O Goden
gen wil. U
van wegen opgezet, en 'tganfch huis voltoit is,
nu
gefneden,
Bamboes
deze
word'erweerlufliggezopen,totdron
helt.
gemaekt
ghy onze dromen goedt
Deze fmalle Bamboes word niet van kenheit toe. Een weinig van den huizijne bladen befnoeit ten einde de ze zitten twee of drie mannen , ieder
Goden kunnen zien dezelve voor is meteen zvvaert in de hant, welkzy
afgekapt; maer geplant aen de Noord- gQxxditmiTatak aenbieden; zeggende
zijde des tempels: want aen de Zuid- tot hunne Goden. Hier ts drank. Koom
Zijde is de begraef- en offer -placts laet ons te zamen drinken. Zijt niet toorhunner doden ; maer aen de Noord- nig over ons volk. Zijt ons behulpzaem in
zijde des tempels word alles geoffèrt, den p/>^ö«.Eindelijk wort weer na eens
righeit des huis

,

'\

j

,

,

|

'

,

,

dromen omvraeg gedacn. Die
den beften heeft gehad moet eerft de

ieders

watlevendig-is.

Na het afkappen der Bamboefen
zo veel van node is,word het oud huis

,

,

om verre gehaclt

vloer leggen, en eerft vuur ontfteken.

het offeren aen de Goden, biedenze aen hunne Profeterflen

Dan voor

doch alvorens een

;

klein hutje opgeflagen, als flegts groot

om hun

goet te kunnen
bou een aenvang neemt, word den Goden opgeoffert, een bos Pinang, gewalmderijs, en
een droge harder of zekere andere
vifch, met verzoek aen hen, van niet
toornig daer over te zijn; Want, voegen

of duivel-jaegfters een bos Pajie

zy daer op,w)/ willen

huns gevoelens, beter dan de God van
en op de ruch in vollen
(lag met een rijs- ftamper geflagen,
zonder het hooft magh geraekt worden uit vreze voor quetfmg der kaekebenên:wanr die moeten heel en ongefchonden blij\ en. Komt de rijsftamper onder het llaen te breken, het wort
by hen voor een teken opgenomen
van binnen 's jaers te zullen fterven.

genoechis,

een gerfongedorfchte

:

u een nieu huis hou-

wen: wy bidden u, lewaert ons. O ghy, die
ons in al ons verdriet en tegen onze vy,

,

,

,

word onder hen omvraegnaeens ieders dromen van dien

naulix gceindigt,

voorigen nacht gedacn. Die den beftcn droom heeft gehad, moet eerft

rijs,

'tvVefte) geleit

anden hejchermt heht en in allen noot
bezorgt 117 bidden u zijt niet toornig
over ons : ontfangt onze offerhanden en
tredemet ons in onze nieuive huizen -Dit
,

,.dat's

met verzoek
van des middags aen hunne huizen te
willen komen,tcn ofïêr van een zwijn
aen de Goden. Het zwijn, welk op
t'offèren is,word met zijn hooft tegen
't oofte (want de Godt van 't oofte is,

daer in verbergen. Eer de

i

I

Te gelijk met hetzwijn word

!

Pinang,

aenvangentewerkcn.Deesoflertdan 'Sire en gewalmde rijs opgeoflert, en.
aen de Goden drank en P/«.7»^, en bid op 't bootteen weinig Mafakhaiv gehen te willen vergunnen twee gaeu- plengt. Eindelijk fnijdt mende buik
wchanden,om te werken. Wanneer de des zvvijns uit op kleineftukken, en
muuren gemaekt zijn, moet de mee- leid een ftukm huis op de kift, tot ciefter des werks d'eerfte intredeinhet raet,metbiddenaendeGodentewilnieuhuisdoen die dan eerft een gif- len de kiften vullen met koftelijke
te aen de Goden voor alle menfchen goederen.
opoffert.
Van gelijke word een ftuk op hunTen tijde van het opzetten des ne zwaerden en fchilden geleit en
daks, ftaen drie of vier wijven met bede den Goden geftort
om vcrBamboefen vol waters in haere han- fterking tegen hunne vyandcn. Ja
den dat zy geiladig daer uit drinken geen Kalalas is in huis of word
en t'elkensweeruitdemont fpuwen. methet opleggen van een ftuk buikZoo het water uit haere mont recht fpck gewaerdight maer al de reuvoort uit komt te vliegen zulx word fel en ingcwant of afval ten offer aen
de
D
j

j

j

1

;

:

,

,

,

,

,

:
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de Goden in verken fchottengebragt,
met deze woorden daer over t'uiten
Dit geven wy u onze Goden om onze
:

,

,

zwijnen te bewaren en uet te waken.

Voor haer moeite

de duiveljaegfter tien bos pagie
een vadem
de rechter fchoueefchildert kleet
der van ieder verken
een ftuk des
zwijnsbuik, ecnftuk van 't hert, lever , nieren , een weinig rcufels en
Mafakhaiv : eindelijk word zy verzocht van alle daegs tot hunne huizen te komen , om te bidden , datzy
lang mogen ftaen. Een zulke kracht
fchryven de Formofancn deze offerhande toe,dat fy geloven dat geen duivel of geeft hen nochte hunne huizingen kan befchadigen of quaet doen.
Zoo by ongeval brand in deze huizen komt t'ontftaen (wacr door dikwilsheele buurten ja dorpen, door de
lichte onvonkbaerheit der ftoffe aen
kolen raken)defchult wort op den eerkrijgt
,

:

,

,

,

den man geleit,

dien zy op Üraet vinden , Ichoon zulx niet waer is. Dees

of Bezending

moet daer voor vergoeding vanfchade tot heropbouwing geven: is hy onwillig, zijn huis wort hem verbrant
wori'er niemant gevonden, ieder biet
den gene,wiens huis verbrant is,debehulpelijkehant in het heropbouwen.
In dezer wijze worden de huizen
op de vlakte gebout maer die op de
bergen zijn gelijk zwijne kotten.
Wat belangt de magt en fterkte de:

,

zes eilants het is zeer manrijk want
is te brengen de grote meenigte des volks in rekening. De
Steden, door het geduurig oorlogen
tegen elkandre zijn met allerlei vonden van vaftigheden gefterkt en omringt,in plaets van muuren, met dikke
en vafte boflchaedjen, veelvafteren
fterker,dan eenige wallen of muuren
want de bamen in de boflchaedjen,
zijn zeer dicht en tot over de drie
honden treden in de brete geplant.
D'uit en ingang isflechts een kruispadt, met vele bochten en omwegen,
daer niet meer als man voor man
:

;

haeft onmogelijk

,

:

door

Sterktt des

ZiUnds.

na

V

Keizerrijk va» Slna ofTaifing.

door kan gaen. Ter weder zij de van
zijn onderwegen noch
dir nau pat

pronk, tor zege-tekenen hunner nakomelingen gelijk hier te lande de
fchilderyenof gehouwebeelteniflen.
In het weer te velde trekken worden by hen de bekkenelen, in den laeften flag verovert , met hen genomen,
en de monden vol rijs geflopt, met deze bede daer over teflaken./?j' bidden
u, laet onze geeil met ons t^ velde trekkeu en ons hehulpzaem in het bevechten
der zege zijn. Is dit uwe wille, ivy heioven
uvan nu of aenmet een gefladigojfer te
hefch?nken. Wanneer zy den ncerlaeg
hebben gekrcgvr met fneuvelen van
eenigen hunnèi, keren zy na hunne
Steden met drowggekiag,en maken
mannen van doeken, nagelijkenis der
gefneuvelden. Deze doen zy begravcn.jn gelijken fchija ofze d'eigenfle
perfonenwaeren en den duivel jaegfier voor de zielen derverftorvenen
ofTeren , met verzoek aen de zielen
van nietby denvyanttewülengaen;
maerby hén geftadig blijven, nochte
den vyant te zeggen, waer zy zijn.

j

,

,

verborgen plaetfen

,

daer zy ter lage
dat geen menfch

kunnen leggen, zoo
fchcut vry voorby kan komen. Des
nachts zijn deze wegen bezet met

^

|

!

voet-angels, fcheen- angels en buikangels van zeer hert hout ook beleit
met flrikken die twee groote angels
:

,

in ieder zijde des optreders Imijten

Na hun welgevallen kunnen

fy dit pat

27

,

(

veranderen en weer een ander maken,
In Middagh en P/mela ja. in ieder
Stadt byna zijn drie of' vier zeer hoge
torens van bamboefen, daer op nacht
en dag wacht leit in vollen geweer,'
met pijl en bog
Zy voeren geftadig tegen elkande
ren oorlog, Heer tegen Heer, ja dorp
tegen dorp.welk duurt zoo lang d'een
ot ander overwonnen, of ondereen
Opperhooftgebragtis.Eerzy te velde
trekken,gevenzy alle nachten te VOOre acht op hunne dromen, en op het
gezangen vliegen van zeker klein voDan gaet deduivel-jacgfter, zonder
gQ\x]& yigdak gQnzcmt. Zoodeesvoiemant
w.urm
in
de
bek
tegen
by haer te hebben, lenofTcrmet
een
gel hen
vlieat, 't word by hen vooreen gewis plaetfe, en offert aen de zielen der ver
teken gehouden de zege op den vyant flagenen de lever, herte en een weinig
reufel van een geflacht zwijn; desgete zullen bevechten. Maer vliegt deze
't
lijx
eenige voeten, met gewalmde rijs.
ontvogcl van of voorby hen heen
Pinang én Majakhaw. Na haer wederfleTt hen zeer, en doet hen weer te
ruch keren. Tot Vekheer, dien zy Ta- komlfeverhaeltzyquanfuis,welkeen
matawa noemen word een der ftrijd- droevighgeklagh de zielen gemaekt
baerfte en kloekmoedigfte onder hen hebben, en hoefy uirgehongert waren.
De wapenen zijn pijl en boge,fchilt
allen gekoren. Noit word by hen een
zy
'ten
by
en
aengevangen,
zweert of bredehouwers,werp//<3veld-tocht
voorgang van offer aen de Goden, fagayen zo langals een halve piek, met
drie weerhaken aen wederzijde, die fy
om een goet geluk.
Over den overwonnen vyant word op het een eind, by een langton, aen
geenmecdogengetoont.nochlijfgena het hooft hebben vaft gemaekt. Wangegeven; maeralles tot vrou en kinde- neer zy nu iemant met zulk een Hafaren toe vermoort ; ja 't is hen niet ge- gaye hebben getroffen
palmen zy
te
hebde
vermoort
noech
menfchen
het tou na zich toe , en t'effèns den
ben maer brengen ook de hoofden getroffen tot dicht by hen, dien zy
der verflagene ten prael t'huiswaert, met derechte handhet hooft, gevat
onder het toejuichen van vrouwen, by de linke, afbouwen. Niet altijts
kinderen en ouderlingen of geleer- leveren ook de ganfche heirfcharen
den. Dan eer zy binnen de plaatfcn elkandren te gelijk flagh
maer by
hunner Steden komen, flellenze de wijle, wanneerfe by elkandre gekohoofden op o| gerechte ftaken ten to- men zijn, treet een uit d'eène party,
ne,en doen aen de zelve ofFerhandc gevvapentmet een fchilt, twee kleine
zes of zeven nachten vervolgens. houwertjes van anderhalve voet lang,
Daer na zettenze dezelve, ontbloot een grote werp pijl en vijfofzesklcivanalhet vlcefch.inhunnehuizcntc nepijlen desgclijx een ander, uit
j

'

,

)

,

i^Ltntere

•uanoorlosen.

,

\

'

,

!

[

i

1

,

,

,

-

;

!

|

1

i

;

1

'

;

;

D

2

d'an-

tf'afme».
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d'anderepatthy,met gelijke wapenen.
Beide deze vechten 200 lang, totdat
d'een ofanderd'overhand heeft. D'overwinnaer (ïaet den verwonnen het
hooft af,zetten hetzelve op een pael,
znijdenhetvleefeh af, en maken zich

met daer rontom

vrolijk

i

;

Cmez.ing

|

onder 't drinken van M^/'/^^'i^/keeren
alzoo zeeg pralend t'huiswaerd en
fetten de bekkenelen aldaer te pronk,
Zoo iemant onder de Formofanen
of wilden, komt een ziekte te krijgen dan wort een genees-meefteres
(wanthet vrou,en niet hetman-volk
bemoeit zich met het genezen der
ziekten) ontboden welke de plaet
fe des weedoms ontdekt door vragen,
fterkt beweegt en vrijft zulx de zieke door dit middel van genezen zoo
het genezen mag heten, gemeenelijk
krankerwort want kennis van kruiden of andere geneesmiddelen, dienis by hen niette
ftig ter genezing

\

,

Zyftaendenkrankentoe al
t'eeten wat hen lufl. Dan eer de Tamatatah (zoo worden degenees-meeftereflen daer te lande genoemt) by
den kranke komt offert zy aen de
Goden, is de ziekte klein, met den
drank Mafakhaw ; maer met Pinang
zoo de ziekte zwaer is. By
QtiSiry
,

,

,

aenhoudinge der ziekte wort een
veljaegfter ontboden welke ,gekomen by de kranke aen de Goden 7^igitelag en Tagefikel offert, hoewel de
duivel jaegfter met den beften buit
gaetftrijken. Wil dan noch de ziekte
niet verminderen zoo komt de ge-

1

,

werk, over den
duivel-jaegfter,

met den

,

,

j

te

,

uitflag der ziekte, ten
:

:

|

jaeg-

:

!

de

met voorgeving van

,

,

,

leven offlierven, in dezer wijze

maer moet wachten

1

,

bezwering

;

ter tijdt toe het

!

dui-

flielt

hun Karkbang

:

vinden.

wederom en

niet t'hacrer

,

,

flier

vermagh hy

,

vergadering verfchijnen, geduurende

!

:

met de duivel

:

j

:

,

veljaegfter te hellen, 't is een teken
van behoudenis des levens gaethet
na den kranke, dedoot ftaet te volgen. Zoo de kranke van zijne ziekte

.

,

nees-meefteres

komt hctblarnadedui-

verby is. Ten teken
van dankbaerheit voor de behoudenis deslevens, brengt de genezene op
d'offerplaets der duivel- jaegfter een
pot voIMj/Tt^/;^;!;, door haer aen de
Goden Takafoeloe Telumalum cnTapaliAppe op t' offeren, met te zeggen:
Neem dit tot een dankhaerheitvan mijne handen. Zeer wel is'tvauugedaen
my het leven te vergunnen. In het gaen
na d'offcrhande moet wel acht genomen worden, op het ontmoeten van
blinden
kreupelen of verleemden
want zoo zulk een hem ontmoete,
hy zou weer te ruch moeten keeren
of,by nalating, met een ziekte op nieu
geüraft worden. Iemant onder het
gaen te horen niefen,wort ook by hen
voor een wonder quaet teken gehouden. Dan zoo de kranke het bed noch
hout, en de ziekte dagelix ergert, met
inwendige flekingen, dcfchultwort
op een inwendige verfoeking des duivels
dien zy SchytingUtto noemen,
geleit. Tot uitdrijving van dien word
de duivel -jaegfter ontboden
die
haer kunft in defer wijze te werk ftelt
eerft offèrtze aen haere Goden met
verzoek van verfterking tegen den
duivel en aftrekking van alle vreesjachtigheid, die haer over mogten komen eifchtdan eenzwaertmeteen
ipox.vo\ Majakhaw : en zoekt, met een
ftroo wispen in haere handen ingezelfchap van zeker getal der kloekrte
jongmans die 't hert hebben haer
met blote degens te volgen, al de hoeken van 't huis door na den duivel.
I

,

,

blat:

opkomt

te danflen,

,

der ziekt».

op het

'

,

j

I

geeft des kranke te willen

,

fpreken vat de vingeren des kranke
en rektze uit knakken de vingeren,
het wort by haer voor een teken van Wanneer zy dien gevonden heeft, gebehoudenis des kranke gehouden: lijk zy zeit, jaegcze hem ten huize
zoo niet 't is een voorbediedenis, luit met een vrezelijk gefchrei van
gelijk zy zeggen , des doods. Ten haer en de jongmans. Steekt dan de
tweede wort een blat van zekeren ftroo -wispen in brand, trekt haer
boom, dien zy Fangack noemen , den zwaert uit , met voorgeven de duikranke gegeven welk hy voor den vel bang voor vuur en zwaert ismont zet dankomt deduivel-jaeg Na hem een ftuk weegs gejaegt te
üer met een mont vol waters, enfpat hebben, tot aen het een of ander lo
,

|

:

i

j

I

:

:

:

(

'

pend

»j

't

Keizerrijk va» Sina, ofTaifwg.

zoo geen
neemt zy de pot met
dient haer zelve met een

peiul water, ofna'tbolch,

water daer
Miijiikbaw

is,

,

goeden teugheerll daer

uit,

!

,

enfmijt
|

nadenduiden duiwoorden
tot
deze
met
vel,
en
drinke
neme deje pot en
vel t'uiten
het overig met pot en

al,

i

|

:

j

kcre niet weder in het huis daer ik u uitjiejaegt heb. Dan plant zy een Bam,

geleid; en

en M-^/ji-Z^^ujaengeboden. Aldeze dingen blijven twee dagen by het lijk leggen want, geven
zy tot reden indienze zulx niet de
den,de ziele zou over hen quaet zijn.
Defgelijx word totreis-koltvoorde
ziele een zwijn geflagt, en de doode
aldus den goden opgeofTert. Voor
het lijk-huis word een bamboes opgerecht, met wimpels daer aen, en
daer by een groote tobbe met water
voor de ziele rotlaevenis gezet. Tegen den avond komen al de vrienden,
in rou gewaed, verzelt met deeanfche burgery in 't lijk-huis vergaderen, ieder met een ^ot Mafakbawhy
rijs

:

;

;

:

gelooft)

klokken zijn 'er niet. Dan word den
doode, eerlt in warm water afgewaffen, zijn befte gewaed aengetogen,
met brazeletten en andere fraeigheden verciert, het geweer nevens hem

,

boes riet in den gront, met voorwending,de duivel zeer bang daer voor is.
Wanneer de duivel haer nadert,
gelijk zy zeid, flaetze zeer fel na den
zelven, en toont eenighair, tevoore
by haer verfteken, aenden volke

welk zy

29

l

maekt (en 't word ook
dat zy den duivel de kop
wijs

aen flukken gebroken, en 'thair hem
van 't hooft gerukt had. Voor hare
moeite word de duivel-jaegfter een
root geftreept kleet gegeven. Hout
de ziekte noch al aen, en betert de
kranke niet, de duivel-jaegfter word
weer geroepen, die, aldaer gekomen,
zeid dat het huis den duivel lief en

I

zich, daer uit

!

zy

in het

inkomen op

den drempel plengen, met te zeggen,
dit is voor de ziele. De naefte vrienden leggen zich op het bloot dood
zijn neft daer in gemaekt heeft. Waer lichaem, met een droevig geklag en
op zy gebeden word hem te willen deerlijk gefchrei van deze woorden
uitdrijven, te gelijk met het loon aen IVaerom gejlorven ? Waer om van ons
haer te toonen
zoo zy hem voor weggegaen.^ wat quaed hehhen wy geu
't lelie uitdrijft. Dan neemt zy een
daeni watleetmijdreven? Omijmoon,
t

!

,

:

,

fpade, graeft in verfcheide plaetfen

1

aes huis, en brengt weereenighair,
dat zy verburgen had

,

mijn

lieffie

kint ,korne hier ly ons, hlijve

met ons. Zoo niet neme ons tot u ; naerdien wy bereid zijn met u tejierven. Wat
,

te voorlchijn,

\

met toeroeping aen al de toefienders, zui/en wyfonderu uitrechten wat doen
zy den duivel by de kop gehad heeft, wyhier^nau?
en dat dit zijn hairis. Zoojaegtzy
Tot vermeerdering der droefenis
hem ten huize uit; en begint dapper maken de vrouwen, met het geftaop hem te fchelden Na alles ver- dig trappen op een trogge voor de
.^

;

1

I

'

.

,

geefs isaengewent, wat tot genezing

deure, een zeer naer en jammerlijk

der kranke kan dienen, en de ftekingen en pijne niet ophouden, bevelen
zy den kranken aen hunne goden.
Wanneer dan de kranke nu aen het
zieltogen is, word hem zoo veel fterken drank ter kele ingegoten
dat
hein die ter neus en mont weeruitbraekt,en hy verfmoort. Wanneer de

geluit.

Waer op d'omftaenders tot el-

kandre hoor hoe de bomen hetverlies
van zoodanigen man beklagen. Ditgetrap op de trogge wort by hen Smaghdakdaken genoemt. Daer worden
:

ook verfcheide huil-wijven gebuurt,
by den doode zitten te
wenen nu klach-reden ftorten dan
geeft gegeven is.roepen aldeomftan- droevige lietj es zingen, die zy Temuders luidskeels dathy dood is ma- //did noemen. De zelve huilwijven
ken t'eflens groot misbaer met han- verzoeken aen de Goden, een goede
,

,

Rtu
»ve>

dtn

doo -

die geftadig
,

,

:

den en voeten te ftampen en te klop- plaetfe.voor de zielein den hemel, en
pen. Daerenboven word tot waer- een goede vrouwe met goede vrienfchouwing,datin deftadeen dood is, den voor den zeiven. De jonge man
luftigh aller wegen op een hollen nen midlerwijle zijn geduurigh met
boom met een houtgellagen; want k Unkers inde handen.en lopen bezig.
i

D

^
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Gezatifljchap of Bezending

Tweede

30

Na twee dagen leggens op de rotting voorgeven zy den

duivel afjagen.

De

word het lijk gebragt op een plaets
Takay genaemt, en aldaer verfchcide
reize met warm water of met Mafakhaiv, indien 't een rijke is afgevvaflen,
en daer na zo lang met par/n^s of kapmeflen gefchraept, dat ftukken vels
van dehuitgaen. Eindelijk word een
zacht vuur acht oftien dagen geduu-

vrou des overleden (zoo hy een vrouwe komt na te laten) ftort voor den
zelven zoo lang hy binnen 's huis is,
gebeden aen de goden uit om hunne
genade t'hemwaerds te verwerven.

riglijkonderhetlijkgeleid,waerdoor
onder het braden een groote ftank
door alhctlandofftad trekt: en des

huis,

,

,

,

,

tegrootcr, hoehetlichaem

vct'er

Zoo

lang het lijk boven d'aerde ftaet,

mag de vrou geen befem roeren, om
het huis uit te vegen.

Wanneer zy het

na het uitdragen deslijks, kcmc
vegen, moet zy den befem aen
de zuid-zijde weg fmijten zepgen de:
wie komt het huis toe; waer op zy

uit te

;

is.

Het gebraden lijk word in een mat haer zelf antwoord, het hoon my,
gewonden of gerolt, en weer op de noch ons niet toeiwat hebben \vy dan
rorringe, gelijk te voore, geleid. Daer met dezen huize te doen. Zoodanig3
\

na rechtmen een groot feeftaen, Ga/v//W gcnoemt met flachting van
zommige
tien oftwalef zwijnen
ten offer voor de goden; andere tot
Taghimihe of reis koft voor de zielen
opdielangereis, gelijk zy voorgeven.

plichtplegingen en manieren gebrui-

\

ken deze wilden over hunne dooden.
Zeven feeften of hoogtijden wor- ^ew»F«.
den by hen met groote plechtigheden^"

,

:

|

genoemt Toepauby hen op het uit
Zommigcndezerzwijnen worden gaen van Gras maend en word geHet

geviert.

eerfte,

Eer/ie.

\poe lakkan^, begint

,

opkleine ftukjes gebroken, en onder
de lijk beweenders verdeilt
Te dien
tijde raekc 'thuis vol mannen en vrouwen, en brengt een ieder een potM^Jakhiuv by.Zomwijl word'er geweent;
zomwijlgedronken ,tertijdde drank
de herffenen beftovcn heeft. Dan treden de naefte vrienden weer tot den
doden, herhalen en vangen de bovengcreideklachredenweeraen;waerom
hy geftorven is. Is 't een lijk van een
rijke, 't wort eenige jaren boven d'aerde gelaten en alle daegs met 't voor
zetten vaneeten en drinken bedient.

.

.

,

,

;

:

,

,

,

,

j

'

,

;

,

By aldicn d'overleden jongman geftorven

is,

worden de kloeke daden

zijns ganfchen lcvens,en

de meenigte
vyanden opgehaelt.
Bovcn zijn hooft wort een rotting opgehangen,met zo vele kerven daer in,
als hy mannen gedoot heeft. Eindelijk word de dooden na de ruft-plaets
gedragen welk dicht by den tempel
is
daer een hunner negen oftien
dagen by hem moet waken, zonder in
al dien tijd eenige van zijne vrienden
hem komen bezoeken: want zy vaftelijk qelooven dat de duivel by hem
ruft. Na verloop van tien dagen, gaen
de vrienden met klinkers en ontüekej
Pi/iiMai-bomen met vuur in de handen,!
en maken een gruwelijk gefchrei, met
zijner verflagcne

,

[

J

,

aen den zeekant: derwaerdsjongen en ouden , hoogen en lagen zich
gelijker hand begeven alwaer de duivel-jaegfters zich gelaten met hunne
goden lefpreken en weer antwoord
van hen t'ontfangen. Eerftelijkword
den gode zwijnen vleefch , rijs MaJakhaiv en PizoHgo^gco^^Qn met bede aen hen van regen te willen vergunnen
tot wehg opgroeing des
zaets: of, is 't zaet reeds opgefchoten,
tot befcherming tegen grote winden.
Nahctoffergceindigtis, gaenzytet
zelffter plaeife meezitten, en beginnen luftigaen den dronk te flaen. Te
gelijk vervoegen zich al d'oude mannen op een ry,ieder met een wit riet in
d' eene en met een Hafagaye in d'andcre hand, die zy beide wel nat met
den drank Ma/Ji-Z'^ivbeftrij ken. Inde
hutten roemt ieder de grootfte en
fnoodfte fchelm ftukken bedreven;
of de meefte vyants hoofden verflage en mede gebragt te hebben. Defgelijx verhaelt een iegelijk t'zijnen roem
by zoo vele wijven geflapen, of zoo
vele ongehuuwde dochters verkragr,
of zoo meenigmael met mannen en
vrouwen de ftomme zonde gepleegt
te hebben.
Wie in dien oogft het
fterkfte gearbeid heeft, word voor
den braeiften gehouden.
viert

'

,

i

;

Het

I

V

fia

Keizerrijk van Sina , of Taifing,

ro/i^o

haer

fmoor

dronken kleede haer moeder naekt
uit, zonder iets, tot bedekking van
haere fchamelheid aen te houden;
ter oorzake de kinderen Godes, mee
geen aerdfch gewaed gelijk zy voorgaf , in den hemel konden komen.
Staende dus in her gezicht van al de
menfchen begon zy als een zwijn,
al uit te wateren wat zy verzwolgen
had, en zeide, dat de Goden, na mate
van haer geftorten water, regen zouden geven
quamzy weinig te wate,

komt gemeeneiijk in zoomermaent.Tcgens da fecft geven zy acht
op hunne dromen en gezang der vogelen. Ten dage der oflerhaadc Üaen
en maken zich ofïcrzy vroeg op
veerdigh, mannen en vrouwen met
zeic

Dronk toen

wouden.

Feeft, tVaraho Lang Vagenaemt, ó^Li'svjiflhindendegc-

Hct twecdc

Tweede
^"/^-

^r

,

,

,

,

groote aendacht ieder tot zijn vverck
,
de vrouwen bewijden eerft d'yzcrs,
daerzy de wilde of onkruiden mede
rukken:de manr,daer fy hoeden in uit
dragen desgelijx de Kallahujjen, rinvoor ge- ren weinig regens zouden de Goden
gen brazeletten kiften
geven waer op het volk des te meerte gebidden
en
brug
vel des huis
der drank gaf, om overvloedclijk relijk de goden Tamagtfangak en Tekaen befcherming gen te hebben. Zoo de pis der duiroepaJa, om geluk
tegen hec afbranden hunner huizen: vel jaegfter komt door het dak te loen bevrijding voor alle vergiftige en pen d'omftaenders beloven zich een
Dit gefchiet, vruchtbaer jaer ; zoo niet een onIchaedelijke dieren.
vruchtbaer. Dies zy te meer drinken,
eerzecensuitgaen.
Defgelijx ftorten de mannen hunne om het volk tevredeteflellen. Dan
gebeden uit voor hunne goden Topo- flaet zy voor d' oogen der ganfche
/iat> etïTatauoelie
en offeren hen Mrf- vergaderingh op haere fchamelheid
een lange wijle en begint te preken,
fakhaiv ; gewalmde rijs , Pinang
't geen de goden haer belaft hadden
^iri en zwijnenvleefch; met verzoek
welk geduurig kloppen
van hen ten tijde van Oorloge tegens te zeggen
hunne vyanden te willen befchermen: op deze plactfe met zulke een groote
hunne degens
pijlen, Hajaghayen aendacht by d'omftaenders aengefcherp te maeken en eindelijk tegen zien word als hier te lande na het ledes vyants geworpen pijlen en Hajag- zen van een text des bybels van den
hayen hun lichaem te verherden en predik-ftoel geluiftert word. Eindelijk daelt zy van boven en vak plat
fcheut-vry te maeken.
Dan begeve zich t'fefïèns mannen neder op den gront zoo lang als zy is:
en vrouwen, doch meeft vrouwen na begint als een beeft te brullen en te
de Leerares of Duivel-jaegfler ihis ge- fchuimbekken tommeit heen en wenaemt, welke , zoo dra zy hen in 't der, flaet met handen en voeten van
oog krijght , groote bewegingh van elkandre en blijft dan eenweinigh
groetenis en eerbiedenis voor hen tij ds ftil leggen ter tijd toe hare metacnrecht. Voor eenigejaren bevond gezellen haer komen optillen , welke
haer aldacr zekere overgeven ihu of haer gelaten een groote zwaerte te
Duivel-jaegfl:er,genaemt Tiladam Tua- moeten tillen; met voorgeven van dat
de goden in haer zijn. Nu dat zy een
ka, die gewoon was yzelijkc gruwelftukken in dit feeft re bedrijven. Te kleine rede voor den volke heeft geweten, zy klam boven op het dak van daen word fy door hare metgezellen
haeren tempel , en bleef daer ftaen in ten tempel geleid, daer zy haer fmoor
het gezicht van al haer volk hief dan dronken drinkt. Het zelffte doen hain volle vergaderingeene wijdlopige
re metgezellen uit haere potten met
reden voor hen aen, met ophaling hoe elkandre. Al het welk gefchiet den
de goden haer haeft ten hemel zou- Goden ter eere, om een goede regen
den opgenomen hebben
daer na en vruchtbaer jaer t'erlangen.
begon zy om den drank-offer te roeAl de vrouwen moeten in dit Feeft
pen, en zeide, houdende een groote moeder naekt verfchijnen behalve
pot met drank in beide haere hg^iden
met haere fchamelheit, welke zy met
dat anders de goden niet (3rinkcn een Kagpay,é.2iX. 's, een kleinJiukje doeks,
:

I

,

,

:

;

,

,

,

,

:

:

,

;

,

,

,

,

,

.

:

,

,

,

,

:

,

,

,

:

:

-

;
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bedekt houden desgelijx komen de
mannen naekt te voorfchijn. Wan
neer de drank op d'opper-plaets is uitgcvccgt, trcet de fchare t'huiswacrds,
en blijft aen den drank tot in den
gaende van huis tot
morgcnilont
huis te drinken en hoereren/t zy met
2ufters, dochters of andere, niemand
uitgezonden want 'tfcheen is by
hen weinig.
Het derde Feeft genaemt Skkariar'iang word by hen in Hoimaend gehouden. Na dat een iegelijk in zijn
huis geoffcrt, en met de goden, gelijk
zy voorgeven , gefprooken heeit,

\

,

gen. D'cerlle,die over komt, word
van al dejonge dochters boven d'anderen bemint, en krijght de goelik-

:

fte

:

Derde.

ren

aen den zee-kant.

i

j

{

j

te

loopen
't

;

éerft die

hunne ou

leven hebben

:

daer na

Ook word op dit

geen minder zonde bedreven
met het plegen van allerlei ongebonden theden, als op het vierde.
Het zefte is genaemt Itaoungang.

andere feeften word dit
feeft hetmeeftegeviert, naerdien het
een B^iccbus en yenus feeft is, zulx deffclfs verfchil by d'anderen,inhetplegen van gruwelijke en onnatuurlijke
al

Op dit feeft verfchijnen d'oude en
jonge mannen in een byzonder flagh
van kleding en gebruiken een kluchtige maniere van handen en voeten te
bewegen
fpringen met de voeten
aenelkandregeflagen, zeervaerdigh
van een kant na den ander bedrijvendcfgeiijx met de handen zonderlingehantgrepen; jazijn naulixalde
plechtigheden, diezy hunnen goden
ter ecren doen, te bcfchrijven. Die
duurt twee dagen vervolgens. 'sMorgens en 's avonds neemt die vergaedering een aenvang, opherflaen vande
fchille-padsfchelp.Na het offeren aen
hunne goden, op verfcheide manieren, vervoegen zy zich ten drank en
brengen dien nacht over met dronkenlchap en hoereren,
Hetzevendefeeft.geheten Karou/öw/airwjWordinSlacht-maendgehouden, mee overgroote plechtigheid, en
het bedtijven van allerlei vuilegeiiheden. Ten tijde dezes feefts hebbenzc hooft en armen met witte ve-

Zefle.

,

|

j

zonden.alsdagennachtis. Dejongmans worden door de geleerden of en

i

j

d'ouderlingen der fteden belaft naekt
in dit feeft te gaen, en zich met lopen
en wapen- handel t'oeffenen , daerin
zy hen zonder eenig tegenfpreken te

:

:

j

j

]

|

wille zijn.
|

Lïnqout,

\

,

bekranft, en ftaen loopvaerdig met
klinkcrs in de handen, tenvermaek

om

feeft

wilde dieren.

weer, die gewcldigh indezemaent
d'overhand hebben. Grooteonkuifheid word op dit feeft bedreven. De
jongers zijn met groente befteken en

fchijnenze alle ter offèr-plaets gekleet, om met de fchille-pads fchclp

die ouderloos zijn.

.

begint in Herfft-maend
en word
op den oever der zee, by den mond
van den ftroom, met grooteny ver geviert. Dervvaertvervoegen zich mannen en vrouwen, beide met naekten
lijve; ten einde den goden regen af te
bidden, bewaring des korens in d'airen, en bevrijüingvoor ftormen on-

,

gemeente achter aen,gaen re trom
melen en gieren. Op dit feeft ver-

ders noch in

,

genaemt

fchil

:

:

voor
licn een gefchenkaen de goden. De
begeerte der mannen op hunne goden is vcrfterkt te mogen worden te
gen hunne vyanden Het verzoek
der vrouwen oogt op bewaringh des
korens tegen winden , ftormen, en

feeft

Vijfde.

pads fchelp gemaekt
met een ront hour,aen hun lijf gebonden
daer op zy des nachts, met de

allen, offert de duiveljaegfter

Het vierde

om

ben een

de vrouwen
met een klein kleetje voor harcfchaemte. Ter by eenkomfte van

Vierde.

,

ten; d'ouderlingen of geleerden heb-

teroffer-plaet-

llcclits

Onder

oefe-

dagen te voode befte der dochters te ge

Her vijfde feeft, genaemt Piniangh,
word in Wijn maend gcviert. Te we-

De mannen ver-

schijnen mocdernaekt

Zommigen

dit fpel eenige

winnen.

,

Ie,

zijner wille.

t'

nen

,

vervaerdigen zy zich

hunner goden. Wie eerfl: aen den
ftroom komt, wint den anderen den
prijs af De jongmans worden door
de jonge dochters over den ftroom
geholpen en meeftdaer over gedra-

j

!

I

,

|

'

j

i

;

!

'

1

ren versiert.

De

Zevende.

Ka

"'t

Keizerrijk van

De [ormofanen (uitgezeit die door
Di Tor?/)0
behfanmbehfantn
clonzc tot lict Kriilen-eeloof bckcert
bm dertien
"^^y»') gelooven niet aen den eenigen
.if-goucn.
God, "Schepper des Hemels en der
Aerde inaer hebben flechts dertien
valfcheAf-goden. D'eerfle envoornaemfle is geheeten Tamagijhigang,
en woont in 't we fte des hemels: de
andere zyn gemalin,is genaemt Takaraenpada, en h eeft haer wooning daer
tegen over in 'toofte. Beide deze
worden by hen voor hunne maghtigen met een
fte Goden gehouden
wonder groot gezach en gehoorzaemheit bejegent; uit vreeze anders
voor vernieling hunner fleden. Ziekte en duure tyd willen de Formajanen
dat door traegheid van hen aen te
bidden ontllaet.
De derde God genaemt TamagiJangak, woont in 't zuide, en zoekt
fchoone nienfchen
gelijk de vierde deflêlfs gemalin Teckarupadu in
'toofle Kooien en veldvruchten, en
s menfchen leven ftaet, naer hun ge
voelen, in hetgewout van hun beide: waer over aen hen beide ook offer
van zaden en veldgewaiTen gedaen
wort, inzonderheid by de Vrouwen:
gemerkt deze de landbouw flaen:
zy willen dat de Donder de ftem van
de Goddin Tcckarupada is
wanneer zy op haren gemalin is kyvende over het ophouden van regen

rihhe

:

,

,

,

den hemel te moogen opgenoomeii
worden, gelijk ook aenftonts gehet volk hem
weer begon te befpotten wiert hy
door de Gocien ten hemel opgenoo-

,

,

men.

,

te

zenden waer op Taftcmme horende
:

aenftonts regen zend.

De vijfde God,

Tagittellaegh
en
gemalin Tagijikel, de zefte,
hebben de maght en overhand over
ziekten en worden door de zieken
aengebeden en geviert.
De zevende God Tiwarakahoeloe en
d'andere Tamakakamak hebben over
der Jacht te gebieden.
,

deflelfs

,

,

Denegende God, met name
pal/af en (.ïimdQre Tataivoe/i

Ta-

voeren
heerfchappye en gezagh over den
ooilogh. Deeze worden by meeft
allehet manvolk geviert
naer dien
defe alle ten oorlog trekken. De elfde,
genaemt Jla/trfrjÉ' en d'andere Tamakading, zijn de voornaemfte Goden
over hunne jaerUxe zeven Feeften.
,

,

De dertiende Godt is genaemt

Want toen

fchiede.

:

niagifangak haere

gezeid tegen 'tnoortlen
en niet goet te zijn maer de nienfchen zwart pokdaelig en ielijk te
maekejj die de God Tamagifanghach
fchoon gemaekt heeft. Waer over hy
flechts by de Formvfanen tot afwending van fchaeden gebeden wort en
Tamagifang tegen Teckaroepada dat
hy hem bek ij ven en ftraffen wille.
Volghens zeggen der Formofanen
was voor heene deze Gode en mansperzoon woonachtigh binnen Sinkam geweldigh wreet en nors van
gelaet, en ongemeen lang van neus,
en daer over ten fpot by eene iegelijk.
In'tfchaemte danenongedult
van langer het fpotten te hooren,verzochthyhertelijke de Goden van in
,

,

op d'aerde

Deesword
te woonen.

,

,

,
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Fikarigoüougofey.

,

,

;

,

ofTaiJing.

{

'

;

,

Sim,

:

|

j

i

Dan na een

verblijf van

eene

hy weer neder en
bragt zynenLandgenooten zeven en
twintig artikelen toe, met bevel van

wijle, daelde

,

de zelve kloekmoedelijk t' onderof, by naelaetingh of overtredinge der zelver hen flimmer te
plagen,dan hy door hen geplaegtwas.

houden

,

,

,

Deeze punten worden by hen alle
maenden eens, wanneer de maen ontrent zekre lier in de lucht k.omt,tien

dagen lang vervolgens onderhouden:
en is deze tijd genaemt Karichang, gelijk die hier na te verklaren zijn.
De Formofanen toonen zich zeer
nalatigh in den landbouwery ; niet
tegenftaende zy vruchtbare lands-

douwen bezitten. Twee Goden, de
opperden, hebben by hen hetgebiet
over de zaigewaflen d'een genaemt
:

Tekkanipad.i^ó^AXM^tt Tamgijangak def-

gemalin hoewel niet alleenlijk
over de zai-gewafTen maer ook over
de velden en menfchen. Zy willen
dat deze Goden het meefte vermaek
in twee zekre huizen nemen
met
name Tamacuwalo en Tamabal, ten
aen zi ene de zelve alleenlijk tot ofïèrplaetfen voor hen gellicht zijn
om

felfs

:

;

:

,

:

'-"aerinaenhen overvloedelijk veld-

Fa-\ gewaffen t'ofTeren.

Zoo

Ltmdbouw.
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die houderzonder te
te
zaien
beginnen
ven
voore acn deze huizen twee zwijnen
die hen, op aengeoffert te hebben
diening van te willen zaien by zeke
ren inwoonder van die huizen afgevordert worden: waer tegen zy geen
misnoegen derven tonen uit vreze
van de Goden te vertoornen. Desgelijx komen d'oudften des dorps,
wanneer het regent, met een zwijn
en groten overvloet Mafakbaiv het
volk van deze twee huizen befchenten dienfte van hunne Goken

Zoo fl out is niemanr,

1

,

:

,

j

j

:

;

,

den.

Komenze in het gaen na de zaivelden eenigh wilt beeft t ontmoeten en dat te doden de lever en het
herte worden ten offer aen de Goden in die huizen gebraght. Wanneer nu al de zaiers by een en zaivaerdig zijn is dit volk van de twee
huizen benootzaekt een zekere kleine vlakte te bezaien met navolging daer in van de ganfche gemeen-

:

,

.•;

gelijke Macbal>\\ts gejoute vleejch-,2in-

,

zouden de Kuries of wurmen
in
koren komen
moeten desgelijks zich onthouden van Kanging,
(een zekere vifch ;) en van een hay
t'eeten, ter oorzake zy deze laefte
niet hebben
waerom zy geloven
dat het koren geen airen zou krijders

,

't

,

,

Na

dit ftuk lant bezait

is

,

gen.

Zoo zy op den velde (liepen hun
koren zou niet opgroeien maer leggende voortkomen. Geen water,
't en zy met den drank Mafakbaiv gemengt magh gedronken worden,
of het koren zou tot w ater wor,

,

,

;

zaien.

,

Het zaet in d'aerde gefmeten,
word een rijs-pot, Sangi inde tale
des Lands geheten, op de Noort-

den.

Zoo

eenigh ftof onder den veltiemants oogen quam te vallen
hy magh zich daer niet van
fchoon maken maer moet uit de zai-

bou

zijde der twee huizen geftelt , en
zoo lang daer gelaten , ter tijdt toe

de

rijs

;

:

worden tuftchen twee ftroo-fchoven,
by hen Tengura genaemt een Pifang-blat een weinig Siry en kalk geleit, ten offer aen de Goden: t'effens met roepen ombyftant inliet
te.

hun koren zou op
eeten.GeenPi/^»gnochte mogen ge
geten worden, uit vreze dat de wilde heeften daer door de fmaek van
hun koren zouden krijgen.
Zy moogen geen vuur by zich
hebben anders zou het koren verbrant worden. Niemant magh in den
zai-tijdt zuiker-riet nochte granaetappels 's morgens eeten
maer wel
's avonts.
Ook is hen verboden gebraden vleefch t'eeten
of zou anders het koren door de wilde zwijnen aen brant geftoken worden van
vergiftig gedierte

,

,

fchelienvan uyens mogenze indiea
tijdtop'tlantnietfmijten;niaerbrengen:?:e in een TalangakofKalabasin
'tBofch,uit inbeelding van anders het

,

wasdom

haeren volflagen

in

;

heeft.

plaets gaen.

Komt het koren by de potten
(want nevens de zelve wort een weinigh gezait) wel te flagen zy worden met grote blijdfchap ingenomen,
met vaft betrouwen van dat al hun
koren zoo wel flagen zal.
In den zaitijdt magh geen tabak
gedronken worden of zou anders

Noitwordby hen koren gefneden,
zonder offer aen de Goden te doen.
Komt iemanteen doorn in de voet
te treden hy moet den zelven buiten
het velt uittrekken. Geta vrou derft

:

,

haer achter fte deel aen een en man
vertonen
nochte het hooft tuffchen haere beenen buigen nochte
nakend gaen. Meer andere waengeloven worden geduurende den
,

,

,

hun gezai, zoo deduivel-jaegfter
hen wijs-maekt in tabak veranderen. T er zelffter tijdt mogenzegee- zai-tijdt, by hen onderhouden.
ne winden van achteren lofl^en of Wanneer nu het koren af te maien
anders zouden de Goden quaet zijn, is
wort het eerfte bos uitgedorft,
die met geen ftank willen bedient en daer boven op een klomp aerworden.
dc geleid met bede aen de Goal

,

,

:

,

,

De graten van gegete zoute vifch of den, om

d'airen te verzwaeren.

I

Na

Ka

'i

Keizerrijk van S/na cfTaiJïng.

j^

Nahet inbrengen des korens in be- bybrengcn.-de Goden het herte meeft
zondere huizen offerenze een zvvyn
en bedryven vcele
aen de Goden
,

Van ter Jacht weer te ruch gekoopleggen: men doenze in het huis
welk ge-

,

plcghcighcden in delFelfs
leggen onder andere boven een grooby hen IValanga Kitoute zwarte pot
een groot ftuk klei,
ivatt genaemt
biddende de Goden om verblijf van
Gelijkzeook
zwaerteinhetkoren.
niet twijfelen of 't koren, zoolangh
,

,

de pot blijft ftaen komt te verzwaeren.
De jacht of wüt-vangft dietien
jMhtof
vih-vungfl.
of cvvalef daghen duurt, gefchietby
wyle met veel en by wyle met weinig
en wort meerendeels volvolks
braght, met het zetten van ftrikken
en rottingen hoewel ook met Hafagayen , pijl en booge. Wanneer ter
jachtgaen maken zy een huis in het
veld, Kaddang genaemt waer in haer
jacht-gercetfchap hangen.
Gelijk twee Goden over den veldbou, zoo hebben ook twee Goden,
Taivarakakoeloe en Tamakakamak ,o\eT
den jacht byhen hetgebiet, dienzy,
eerzezich op weg ter jacht begeven,
offer doen, om een goeden vanghfl:
te hebben.
Defgelijx (laen zy hunne droomen des voorigen nachts ga,
met ophaeling van de zelve tegen elkander geven ook achtingh op den
vogel Agdak : want zoo dees hen
komt tegen vliegen het wort voor
een goet teken gehouden; maervoor
eenquaet, zoo hy ter rechte of linke
zyde vhegt en de jacht dienvolgens
geftaekt anders vervolght.
Ook begeeft zich een ander hen
na den ftroom ter opbouwing van
zeker klein huisje van ftroo , in de
geftalce van een harten hoorn.
Dit
wort aen de Goden geoffèrt, met deze woorden zoo de Duivel ofeenige
andere Geeften ons quame» te 'volgen,
tvy bidden u, verhinder en drijfhen van
.

beminnen.

,

,

,

,

,

,

de.met verfoek, dat die na hen komen
tejagen, geen voorfpoet mogen hebben nochte iets vangen. Eindelijk
word dit huis gefloopt, en aen kolen
geleid. Na het verrechten van al deze dienftplegingen , komen de vrouwen des by een bode door de mannen verwittigt om de heeften te helpen t'huis brengen. Deze vervoegen
haer derwacrt, met grooten overvloet
van den beften drank , om met elkandre vrolijk te zijn ; zulx aldaer een
yzelijk nat verzwolgen, enhetbrein
door den drank beftoven word.
,

,

,

,

"

Dik wils worden t'eenerjachte ze-

;

:

,

bouwt is, om hun gercetfchap daer in
op te hangen, aen de Goden offèrhan-

ven en acht honderd, duizent, ja twee
duizend harten gevangen; zoo dat
d'onzen aldaer de befte harten-bout,
voor twalefftuivers konden bekomen.

Onder al dei Formofanen of wilden
een groote verfcheidenheid van tale
offpraek, en dikwils in twee dorpen,
naulix drie of vier mijlen van elkandre gelegen, een ganfch byzondere :
zulx d'inwoonders van 't een dorp,
die van het ander nietverftaen kunnen: maer zich van tolken ondeding

Tttk.

is

moeten dienen.

Zy hebben geen

gebruik van letteen by gevolg gene fchriften of
boeken: nochte niemand onder hen
kan een letter lezen en fchrij ven. Alleen hebben d'onzen cenige ieeren
lezen en fchrijven.
Zeer bequaemwas het eiland For- Koo^hanM.
moza en Tayowan voor d'onzen tot den
Sinefen handel wijl die tot allen tijde
desjaers bezocht, en uit den ftroom
Chinch o{Ci»chieu, op de kuft van Sina,
konden bevaren worden.
ons ivegh
De voornaemfte koopwaren, die
Van het eerfte beeft en van ieder, d'onzen op lormoja bequamen, bedat zy jagen wort een (luk van de ftonden in zuiker, fteen-box en harmuil, ftecrt, nierenen hert, op een te vellen, die zy van daer na/^/^?» verren

,

,

,

:

,

:

:

,

met Siri, gewalmde rijs voerden.
en Mafakhaw opgcoffert met verDer Kompanjics koopmanfchapzoek van geluk ter jacht en goeden pen wierden met Sinefe Jonken na
Pifang-blat,

,

vangft.Meerendeels wort het binnen- den ftroom Chincheo en de StadtEyden Goden toegedient; met muy aen haeren Faktoor of koopman

fte deel

E

2

ver-
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verzonden

geplaeght te worden
geplacght hadden.

ook aen andere byzon-

:

dcre Sinefe koopluiden , die eenigzins bekent en te vertrouwen waeren,
mede gegeven en vervoert, om daer

2y hem

als

,

I.

By "verhotvnn dezen Farichc WOvoorin te kopen zoodanige goederen
en koopnianfchappen als voor Ja- ^en de Formofanen m den tijt van den
pan Indien en 't vaderland vereifcht Karichang gene huijen bouwen noch
wierden. Dit wiert alzoo met oog- miuiren noch nijiplaetj'en by hen Tacluiking van den Konbon over het land- kopSi^e«<ï^w/, nochpagers of heiningen
fchap van Fokien ingewillight. Ook op 't velt maken uit vreje joo zy anquamcn zommigc byzondere koop- ders deden, dees Fariche a/Ics aen brant
'

_

,

,

j

,

,

met eigen

luiden uit Sina

,

zou Jleken en vermeien.

vaertui-

gen hervvaerts hun eigen waeren te
koop veilen hoewel dit van klein belang was. Waerover, wanneer de tijt
naekte van het afvaerdigen der fchepenjaerlix n^ Japan of Bata'vij,en de
goederen uit ^/«^ïwt.in'gfcheuts hadden, was men benoodzaekt met twee
of drie Jachten naer S/na of Eywuy
alwaer de goederen,
zelfs te gaen
doch al by verfcheide parthyen aen
boortgebragt. gewogen en ontfangen
wierdjn. Enfciieelded'inkoopaldaer
acht of tien en meer taylt-n op een pikol zijde, ten tayl gerekent op zeeen pikol op
ven en vijftig duivers
hondcrtvijf en twintig pont

II.

;

Zy mogen niet kopen nochte verkopen,
zout Gangans
gejchilderde

vellen

:

zijne vrou in dien tijt bekent
fich vafielijk in
\

tijdt
dien zy Karinoemen met zich, geduurende
,

't

,

hy beelt

kort te fullen [terven.

Zoo een bruidegom fjne bruit bekent, hy
vreeji voor een gefiadige fiekte en met
haer altijt in twijl en haet televen.

,

dezelve, van verfcheide dingen t'onthouden en mijden.

De

Mannen van volwajfen ouderdom mogen in den tijt van den Karichang by
hunne vrouwen niet Jlapen : desgelijx
een jongman niet trouwen
nochte fijn
huisraet ofgoet tot fijne Br uit brengen
mag ook niet by haerflapen. Zoo een man

De Formofanen onderhouden zeer
zekeren

,

,

;

chang

,

III.

:

ftips

,

kleetjesnoch iet anders, of zouden alles
verliezen.

IV.

Zy mogen gene nieuwe velden maken,
de maent ontrent zeke- nochteJlroo oj gras daer op leggen : ook
re fier in de lucht komt, en geduurt geen zaet d,<er op zaeien ; ofanders foutien dagen. Dees Ai^m/Aw^wordge- den hunne velden verbrant en vernielt
7.eit hier uit zijnen oorfprong genoworden
Karichang verfchijntallemaen-

deneens,

men

als

Zeker man woongenaemt Fariche Fikri go Gon go Sey was magtig wreet en
bars van gelaet, met een lange neus,
daer over hy by ieder van zijn volk
befpot wiert- Dees derhalve, uit verdriet in dit fpotten bad de Goden,
om in den hemel opgenomen teworden gelijk aenftonds gefchiede na
hun zeggen zoo dra het volk hem
weder begon te befpotten. Na een
wijle daelde hy weer uit den hemel
op d'aerde en belafte toen zijne
Land genooten, in wcerwrake van
het fpotcen de volgende zeven en
.twintigh artikelen t' onderhouden,!
op ftraffe,by nalatigheid,van dimmer
te

hebben

:

,

V.

achtig in Sinkan,

Zy mogen geene bogen noch pijlen ma-

,

,

\

,

,

,

,

,

,

|

'

ken, nochte Jchilden fwaerden , HaJ'agayen ofjlrikken : zouden anders hun
geweer verliefen en Jirikken gebroken
worden. Mogen ook gene. beeflen van-

'

gen nochte brafeletten maken : ofanders
jouden de vrouwen groufame pijne in
d'armen hebben.

VI.

Zy mogen geen nieu goet aen trekken
ofdragen: wat het ook zoude mogen zijn ,
al fchoon het een Bamboes waer, daer zy
hunnen drank in dragen : ofJouden het
verliezen en grote ziekten op H lijfhalen.
VjI. Ge-

V

na

Keizerrijk van Sina cfTaiJïn^.

37

XVI.

VII.
I

Gene bruggen

de huizen of over

tot

\

Mogen gene zwijnen in hunne tiiemve

eenïge ft romen nochie tot verkens-kotten mogen gemaekt worden : ofde brug

huifen fetten

gen fouden gebroken worden en de ver

weeft zijn

chang

gemaekt voor den Karizoo te voore daer geen in ge-

:

,

maer moeten wachten tot
:
over den Karichang
offouden anders

kensjierven.

:

dejelve verliejen.

VIII.

XVII.

Genekleetjes,Gang2Lns,rijs,rijs-ftam-

en zwarte potten met twee oor en,

Zoo een vrouwe in den Karichang (f^«

noch andere drank potten mogen in huis

kint komt te baren,
fy r/iagh dien genen

gebragt worden ; noch groene Bamboefen
gekapt ; maer droog : doch mogen die

naem geven : ofhetfoujlerven

pers

,

hun eigen hun fetten fnaer wel
tot een van hunne gebuuren ter tijt toe
de Karichang over is.

niet in

;

XVIII.
\

De moeder ofkraem-vrou mag in dien

:

tijt niet

dan

IX.

uitgaen

tot aen

:

noch het kint verder,

de gebuur- huifen gebragt

worden.

Mogen geen Pinangboomen of Bamboefen

,

noch klapper-

XIX.

noch Patatis,

noch eenige andere gewajfen in dien

Eennieu gekorenT2Lm2LX.z.\V2i ofHopman magh in dien tijdt niet te velde
trekken : maer moet wachten tot over
den Karichang.

tijt

planten.

,

X.
Zy mogen

<ieetivuur ophunne nieuwe

XX.

vergader-plaetfen ftoken die zy Kauo
noemen nochte daer in niet Jlapen of
fouden grote dekten krijgen.
,

Een bruidegom mag met de bruit niet
wandelen : 't en zy alree te voore met
haer gewandelt heeft : offou een fwaere

,

,

XI.

ziekte krijgen.

Jonggefellen, die in langen

gelopen hebben

tijt

XXI.

niet

Tragaduwel genaemt,

,

mogen niet lopen

in dien tijt

,

Geen vader of moeder maguit haer
mondt de twee voorfle tanden

uit vrefe

dochters

voorfiekte.

trekken, {gelijk by hen gebruikelijk is)
ook gene gaten in doeren booren, ten tij-

XII.

de des Karichangs.

Geen kint in dien tijt geboren mag
van ziine moeder genomen worden of
,

XXII.

,

andersfou het fierven.

Geen jongman magh in dezen tijt uitreizen

XIII.

f00 hetfijn eerfte reize is.

,

I

De mannen mogen

XXIII.

gene arm-ringen,
dragen
Sd\i\\'imgenoemt
of hunne armen zouden fee r worden.
,

,

Gene jonge dochter mag op de troch
, foo zy het noit te vore gedaen
maer moet wachten tot dat de
heeft
Karichang öx-^r /j.
danfen

XIV.

;

\

Zy mogen gene zwijnen doden ,fchoon
van hunne voornaemfte vrienden by
hengekomen was maer wachten tot de

XXIV.

een

;

Karichang over is

,

Geen kleine kinderen
Tah'glig genaemt , mogen arm- ringen in dien tijt
,

:

't

en zy iemant doot

waere.

dragen

XV.
Mogen voor
dere

f

;

maer

niet voor an-

choon zy ter Jacht gingen.

of hen zoucjuaet gefchieden.

XXV.

zich felfs welvifchen

•vangen en drogen

,

Zy mogen voor d' eerfte
tijt

reife in dien

den groten omgang, Zapuliang^^E 3
naemt.

Tweede Gezandfchap of Bezending
naemt, niet draden tot de StadMixzoxa,
noch in dezelve gaen , hy aldien zy te
voor en daerniet in geweefl zijn.

,

XXVI.

openen der poorte of deuren ten ka-

Zoo een Sinees ofeenigandere vreemdeling een verbont met iemant hunner
dien mogen zy in dien
Qemaekt heeft
niet brengen : maer
huizen
tijt in hunne
weltot eenvM hunne oebuuren tot dat
j V
..;. ...1 .^ J
1 ade\\2LX\cA\dins,overis ,enbemdanlujtiz
onthalen. Het oprechten van een ver,

,

•

I

lont gefchiet by hen in dejer ivij/è : zy
houden in hunne handen een flroo over

ftele in te

dringen, endatt'overwel-

digcn.

Dan Pau

,

mede een Opper-hoofc

der Sineefen in de ftadc Zeelmdia , en
broeder van den Veldheer laiet, be...
n
S^n naedenken in dien aenllag
^ van
••
rl
j
iijnen broeder te krijgen , en met
den zei ven daer overtehcrrewerren.
,

,

i

't

zeidehy, een

Is,

prijzelijkc zake,

met uwen Luitenant tracht
vangen. Maerdenke, zoo de

die gliy

voor hunne goden ; met defe
ivoorden daer over f uiten. Zalik in dit
verdrag met mijn makker veel winnen ^
dekifien

Na dien gruweldaet , zoudenze op
het kafleel aengetrokken hebben,
quanfuis onder fchijn van het Opperhooft t'huis te brengen
om 'na het

,

aen

te

aenflagh mislukt

en de Hollanders
d' overhand komen te bevechten,
wanneer ik tegens hem toornighfpreek,
het niet alleen u maer het leven van
fal hy verduldig zijn ? Hier op offeren
zoo veele duizenden onnoozele ziezy den goden geivalemde rijs , Mafaklen wil kollen die door u opgerooit
haw, Pinang en Siri.
worden.
Na veel gefpreks van deze en anXXVII.
dere redenen wederzydelings gehoukreegh eindelijk het OpperSy mogen geen Mariche thad Kad- den
hunne
Steden^
Huihooft
in
Pau
maken
tot antwoord van den
delangang
Velden noch op de jacht : en ook
Veldheer Faiet : is uwe vreezc 200
zen
geen Vagakang , in den tijd van den groot , het flaet u vry na uwewooninge te vertrekken. Zoo dan , 't zy
Karichang.
de Hollanders of wy d'overhand krijghy zijt bevrijdt altoos 't is
Des jaers zeflien honderd twee en gen
beter
in
vryheid te leven als een flaef
Herfftden
zevenden van
vijftigh
maend floegen de Sinefen van Tayo- tefterven.
Pau op dit antwoord vertrok
onderdanen van de
ivan en lormofa
maer
vond raedzaem na veel overKompanjie
fteun
Ooft-Indifche
op
van hun grote niagt van volk, tegen legs op wegh de verraderye t'ontde Hollanders aen 't muiten onder dekken.
Gekomen dan op Tayoivan ondet
een overfte
het Onder-hooft Faiet
van Smeer dorp, gelegen twee mijlen het kafteel verzocht op den Servan Sakam op toeleg van 'tkafteel op jant om met het Opper-hooft in
Tayowan t'overrompelen.
mont-gemeenfchap te treden. De SerD' aenflagh wierd by hen in dezer jant die zich des weinigh kreunde.
Te weten by hen liet Pau byna onbeantwoort flaen
wijze herteken
was in den raedbefloten het Opper- wachten uit oorzake het Opperhooft des kafteels van Tayowan met hooft Verburgh by den Prediker in 't
name Niklaes Verburg al de Bevel- gebedt was. Pau riep daer op ten anhebbers en beüen bloem der kooplui- dere male, om ingelaten te worden,
den uit de Stadt Zeelandia , op hun t'effcns met by voegen van de nootgewonclijk Feeft van de volle Maen wendigheid der zake.
Pau eindelijk ingelaten enby het
(welk by hen met het oniftekenvan
keerfen en aenrechten van maeltij- Opper-hooft gekomen deed verflag
den plcchcclijk geviert word) te no- des toelegs dien de Sinefen brouwdigen, met voornemen van hen alle, den.
Verburgh daer over ontfl:elt beonder het drokfte van goe cier maval Pau op het kafteel in bewaernis
ken, ter neer te matfen.
,

;

,

,

,

,

Oorlogen.
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houden, en 2ond den geweldiger hondert nvintigh man af onder
met acht man na Smeerdorp op kunt Danker als opperhooft geboortigh
fchap uit, die met tydingh van dat van Zeeland.
te

,

,

de Sinefen reeds aen 't vergaederen
waeren alleen weer te ruch quam
want dacht waeren door de Sinefen
op de vlucht gedreven.
De Duitfchen die in het dorp Sakam woonden ten getal van dertigh,
naemende wyk in de ftal, tot behouhoewel niet
denis van hun leven
zonder vreze en vervaertheid.
Faiet, die het marren voor fchadelijk aenzagh en lucht van den ondekten aenflag had, trok met zyn
ganfche maght op, nae ^^y^^wtoe,
hieu aldaer alles ter neer, en ieide de
,

,

,

,

,

!

'.

,

huifen in kolen.
De Tuinier van de onzen

zondags

morgens gingh

,

Dithantvol volks, ten aen2iene
van zulk een maghtig heir van vyanden voer met een floep en boot van
Tuyoïvan na het dorp Sakam
en
fprong, gekomen recht by en over
de Hal op bevel van Danker met
den hopman Hafis Pieterjz. Scheflee,
vooraenuitdevaer-tuigen,die weer
na Tayowan voeren tot de borft toe
in 't water. Dit gemerkt by den vyant,
flerk zeftien duizent man trok de
luitenant des veltheers /^i^? met een
troep van duizent man den onzen in
zee tegen in meenigh van hen aldaer aen te tafcen en terneer te mat^cn gelykzy met groot gemak zouden konnen gedaen hebben.
Dan naulix hadde donzen de voeten uit de floep en boot gezet of de
vyant begon den hertret te nemen
Wel lollen zy voor d'eerfte reizë
hunne roers op den vyant ; maer
loonden die voor de tweede male,
belemmert door de diepte der zee,
,

,

,

,

die des

;

om

een
mant met vruchten nae het opperhooft op Tayowan in het kafteel te
brengen, wiert op weg achterhaelt
en zijn hooft, gehouwen van den lijve in de mant in plaets van d'uitgenoomen vruchten geleid, en onder de fteene brugge met den romp
gefmeeten.
Middelerwyle waeren niet herladen.
Middelerwyle ontilont niet zonde dartigh Duitfchen in de ftal met
groote vreze en vervaertheit bevan- der een zonderlingh befchikkingh
Gods krakeel onder den vyant :
gen.
De ftal-meefter, genaemt Mari- want Faiet die met het gros des
heirs op den oever bleef wachten
nes belloot met drie ftal-knechten
op een paert, met een zwaert in de beval dtn luitenant Loukeqwa uit het
liant, uit de ftal na Tayowantctvek- water te komen, ennaer lant te verDan eer zy daer konden ko- trekken, teroorzaeke, zoohyzeiken.
men, moftenze recht door Sakam de, hem grooter vermaek zou zijn
trekken
daer 's vyandts grootfte deKriftenentelande dan te water te
magt lach fterk ontrent feftien dui- zienneermatfen.
Loukeqwa was van een heel ander
zent.
In het doorryden, niet zonder gevoeien,en wilde d'onzen in 't water
aengetafl te hebben, fchoon'tvijfof
groot lijfs-gevaer en tegenftreven
Hoegh de ilal-meefter eenen Sinees zes hondert man zou koften; ja,
het hooft van den lyve en quam liet zich voorftaen noch koop daer
eindelijk, beneven zyne drie ftal- aen te hebben gemerkt, zynsbedunknechten door de engte of naeuw kens deze troep de befte van onze
op Tayowan op zondagh den acht- •maght was Na veel ftribbelens wiert
ften van herfft-maent des voormid- liet gevoelen des veltheers ingevolgt,
dagh onder de preke.
die aenftonts den luitenant het opHet opperhooft Verhurgh, verwit- trekken met zyn volk uit het water
tight door hem van de gelegenis der beval. Dit ftak den onzen een herte
zaeken , en de benauwtheit
daer onder de riem, en gaf middelerwyle
de vierentwintigh achter gebleven gelegent van te lande te ftappen, om
in waeren
door 's vyants naederen met den vyand fchermutfelingh te
aen den ftal , veerdighde aenftonts houden.
Dan's
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fchaerde zijn volk in ilachorde acn de linker zijde en had d«Mi

7.ette

Z)^;/;tf/-

den doorgang, tot dat de

refl

zouovergekomen zijn.

,

Dan eer de helft van de HollanMidderwijvyandt op de rechte.
getrouwt
ders
over was waren de meefte krizekere
zwartin
lequam
Formojanen over, en trokken
op'ruitfterften
aeneenenduits-man,en
ile zwanger uit het bbfch, (derwaert toen gelijkelijk tegen den vyantaen,
zy uit vreeze voor de Sinefen ge- die, nahetuit ftaen van drie maellos
vlucht was) totd'onzen gelopen: dan branden met musketten op hem op
vviert naerdien zy te na aen 's vy ants de vlucht Hak.
Dien dag ontflont een bloedig gezijde quam uitlopen door twee hophaer
in't
vecht, met verlies aen 'svyantszijmannen onderfchept die
aenfchijn van ons volk het kint uit de van achtien hondert man behalden lijve fneden, en dat, op ftukken ve vrouwen en kinderen beneven
gehouwen, naerd'onzen toe fmeten, hetopperhooft Faiet.
D'onzen joegen de vluchtelingen
met dreigen zy hen het zelfflezou
na, tot zonnen ondergang; en vonden doen
De Hollanders, evenwel aenge der, gekomen by hunne leger en rufltrokken plaetfe, ketels, pannen, en diergelijmoedight door Danker
kloekmoedelijkop'svyantsheiraen, ke koken gereetfchap, met lekkere
en deden eenen hunner bevel-heb- difgerechcen om daer mee.naehet
bers fneuvelen. Groote verflaegenis bevechten der zege goe cier te maebaerde dit onder de Sinefen, die den ken.
De Luitenant Generael Louequay
gefneuvelden opnaemen en met
eenyzelijk gefchrei op de vlucht na bleefacht dagen in het klein gebergdeftadt 6'<7i'<jw ftaken weg-werpen- te fchuil, en quam toen weder zijde geweer en al wat zy by zich had- ne wooningh tot Tankoya
zeven
mijlen van Tayoivan nemen.
Doch
den.
-D'onzen gaven van achteren luftig wüert by ons volk gevangen en tot
op hen vuur, en joegenze tot door Tayoivan gebragt, enaldaer levendig
voor het vuur gebraeden daer nae
de lladt Sakam na.
Eindelijk vertrokken d'onzen zich achter een peert door de geheele ftad
weder na Sakam, en naemen hunne gefleept en zijn hooft by des oppernachtruften in de flal.
Des nachts hoofts hof op een ftaek gezet.
kregen zy twee duizent kvilten ForDe twee hopmannen, die dezwanmojanen tot byftant door het opper- gre zwartin voornoemt, fchendig om
hooftrif//^«r^/; hen toegezonden die 't leven hadden gebraght , wierden
des maendaghs den negenden, den geraebraekt en gevierendeelt.
vyand gingen op zoeken ; doch vonDit oorlogen duurde vijftien daden niemant, maer zagen des ande- gen en wierden in al dien tijd onren daeghs voor zonnen opgang den trent vier duizent mannen en vijf
vyand van een klein geberghte op duizent vrouwen behalven kindetrekken.
ren
ter neer gemaekt en vernielt
Dan tuflchen beide was een fpruit, zonder d'onzen, een wonder, eenen
die door zijne diepte het bykomen dooden of gequefle hadden
tot elkandre belette. D'onzen om
Twee jaren nae dit oorlogen des
over te komen, zakten een weinigh jaers zellien hondert vier en vijftig,
af.
Dit deed onze Formojanen die inbloeimaent, onftont weer op het
het voor deizen aenzagen met een Eiland Tayoivan en Formofa uit den
groote doldriftigheit weg, en naerhet noordwefte een groote meenighte
Dorp van Sinkan toe lopen. Dan een Springhaenen die al de veldgewaf«Serjant Jooji: van Bergen, flak eenen ïtw at-knaegden
waer door honhunner met een Hafagaye, en bracht- gers noot over de acht duifent menze hier door alle weer te ruch.
fchen te fneuvelen quamen. Zy waMidderwijlequam een Serjant met ren wonder van geftalre hadden een
twintigh man over den fpruit, en be- ring-kraeg cm den hals gelijk een
1
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pickenier, en een yzere hoed of helmet op het hooft , als de zoldaten

^j
negenden van Ooghft-maend des
Zondaeghs avonds van vvaer zy gekomen waren. Dan hier door was de
ellende niet gedempt wantzy lieten
jongen na, die dimmer waeren als
d'ouden en voorts al af maeiden
wat noch overgebleven was. Deze
jongen, dewijl zy niet vluch waren,
wierden meerendeels bydeSinefen,
door bevel van ons Opper-hooft , ge-

'

:

dragen.
|

Zy maekten
hunne

in het vliegen

met

:

vleugels zulk een fterkgeraes,

engrootgefnor, alsof'er eengroote

,

wind over quam waeien.
Zy Haken van het Eiland Tayowan

na iormoja over , bleven daer drie
maendcn en namen eindelijk van
daer na'tNoord-vvefle de\vijk:op den vangen.
,

Eiland T'ajorpdfu
Et Eiland Tj/ju^w of zoo an- net en fchoon bebouwt , als eenige
dere fpelden , Tayouan en Stadtin Holland ; hoewel niet ten deTayoK>an , is gelegen aen de le zoo koftelijk in huizen. De ftraten
zuid-zij de van /"tfrwo/i, drie waeren met vierkanten brik-fteen gevierendeel mijls met zijne noord en plaveit, die by d'onzen zeer fchoon
ontrent een boog-fcheut met zijn en zuiver gehouden wierden.
zuid-eind daer van af. By laeg water
Daer bevonden zich toenmaels
tuffchen
het
zuid-eind
en
ontrent
tien duizent Sinefen op dit
isdewijte,
/or;«p/t7,overwaedbaer;macrtufrchen Eiland, die zich meeft met den koophet noord- eind en Formofa wel der- handel erneerden behalve onze Krinen en Heidenen of Formofanen,
tien voet waters.
Het leid geftrekt meeft zuide ten 's lands ingeboornen.
Op het Eiland van Tayovoan zijn
oofte en noorde ten v/efte is groot
en is by gevolg
derdchalve mijle in de lengteeneen meeft zantduinen
'vierendeel mijls in debrete. Eigent- nietvruchtbaer want het geeft fchier
niet dan pijn-appels en andere wilde
lijk is Tayowan van nature een zantbomen. Een halve kartou-fcheut van
plaet; hoewel ook een eiland.
Op het noord-eind ftaet een fterkc 't kafteel is d'ingang van een kanael of
veiling het kafteel van Zeelandia by haven, by de Sinefen Loakbau en by de
d'onzen genaemt , en gefticht door onzen,om zijn engte,'t Nau van Tayohen des jaers zeftien hondert twee en ivan genaemt. Met hoog water is de
dertig boven op een gebergte of ho- diepte niet boven dertien of veertien
gen zant-duin. Het wiert omringt voet. Recht tegen over 't kafteel Zd'd'met twee muuren van grauwen fteen, landia leid een zant-plaet boven waBaxemhoy geheten bezet met
d'een boven d'ander, en de tweede ter
muur met vier halve manen.
vele vifichers dorpen
Onder het kafteel, ten wefte,Ieid
Sedert de Sinefen Tayowan onder
een vierkante vefting weerbaer door denzee-rover A'ox/w^a en zijnen zoon
twee punten.
Sepoan bezeten hebben is aen het kaEen boog-fcheut van 't kafteel leid fteel tuflchen de punt Amflerdam en
een fterke ronduit de fleutel des ka- Gelderland noch een poort gemaekt,
fteels genaemt Uitrecht, zeftien voet en by de nieuwe punt een goot van
hoog van fteen opgehaelt, en gefterkt anderhalve vadem wijt , wederzijds
metzeven ftrijk-weringen.
met fteen opgehaelt en aen de muur
Ooft waerts van het kafteel leid een met yzere traliën voorzien,daer water
Stadt by d' onzen gefticht en Ta-^o- en vifch door konit,en zich verzamelt
wan genaemt: is niet boven een vie- binnen het kafteel voor des Opperrendeel uurgacns in de ronte groot: hooftshuis, in eentankof ftene wamaer was, voor de verovering, zoo ter bak. Aldaer ftaet een fpecl-huisje,
welk
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Tweede Gezandjchap of Beze»ding
welk clcii ouden Kosin tot vermaek deze Eilanders na d' oude Sinefewij2e lang dragen hoewel net gevlochjjjej^je.
ten; maerdie op 'tvaftland, door
en
vier
Des jaers zeflien hondcrt
zcftig was, volgens bericht der onzen, dwang der Tartars, ten teken van ondie uit de vlotevoor7'd)'(7iy^«, onder derdanigheid, na de Tattarifche wijden Admirael-«^////<7/^/-^(?//,acn den ze kortofafgcfchoren flcchts met
vyant tot verlofiing der gevangene een tuit achter aen 't hooft.
Gelijk de Formofanen verfcheide
Neerlanders,t'efïèns om een verdrag
Goden
hebben en aenbidden zo ook
gezonvan vrede te trelfen.derwaerrs
d^n \varen,hetkafteel allerwegen met dcSincfcn die heden deze Eilanden
gefchut voorzien en de borlhverin- bewonen. De voornoemde Schotsman David JVrkht (lelt een getal van
genrontom met nieuwe bamboefen
het
twee en zeventig in volgende woordacr beneflens de barmte langs
het kanael met een en twintig ftuk- den.
Zy erkennen eenalmqgtigenGod,
ken gefchut, llaende tulfchcn fchans
Schepper
en Beflierder van hemel,
korven, bezet.In hetkafteel woonden
alleenlijk des overleden ouden Kox'ins aerde, zee zon, maen en fterren, dien
wijven en wierden aldaer bewaert de zy Ty noemen, en voor denOpperkrijgsknechten hielden daer buiten ften en eerilen God houden. Zy doen
offêrhande aen dezen groten God;
huis in opgerechte fchuuren.
De vervalle en omvcrre gehaeldc hoewel maereenmael 's jaers als een
huizen in 't quartier lagen noch onop- levendig zwijn vcrbrant met zandelgemaekt.Om het Fort J'j^/(<7w,op /<>/- hout: want een fchaep of ander vee
wo/^, lag ook gefchut, en voor 't zelve t'offèren, wort by hen voor een groubeneden op de aerde ftonden twee wel geacht.
De tweede God wort by hen ge(lukken. Het dorp aldaer was met huizen vermeerdert vijf hondert ilcn- nAQmt,Tie}i Shojoch KouHgöhanctTee.
den al doch niet alle van fteenop Dees is de tweede perzoon of Opgehaelt. DelandwegomdeZuidwas perfte voorzitter des hemels en Beook meer dan voorhenc met wonin- ftierder: waeromhy Tien Sho, dat 's
gen betimjïjert. Daer wierden niet tweede perfoon des Hemels : en Joch
meer dan vier en twintig vaertuigen Koung en Shang 7ee dat 's Beflierder
die in 't bin- des ylertrijks gcnoemt wort.
Hy
getelt, meeft Koyaes
heeft
alles
onder
lagen
het
quartier
daer
zijne
magten
nenwater by
noch
beneffens hetFluitje Kortenhoef, welk drie Gecflen onder zijn gebiet d'eerdenvyandin den oorlogh in handen fle is genaemt neuoung dat 's Beflierder der regen ; hoewel de gegevallen was.
De meefte inwoonders des Eilands mene man hem Hououng noemt dees
van Tayoivan zijn heden ongefchore wort voor den zeften Godt geredie zich onder den Tarter- kenc en gezeit wasdom in het koSinefen
fchen Keizer van Si^a niet willen bui- ren te brengen en regen op her aertgen, en het zelve nevens dat van for- rijkte geven, tot vcrverfchingh van
moja onder hunnen Overfte Koxinga alles.
De tweede Geeft is genoemt Tedes jaers zeftien hondert een en zeftig der Ooft-Indifche Maetfchap- oung , die magt heeft over het leven
pye hebben afhandig gemaekt, welke van demcnfchen en op alles wat op
beide deze Eilanden lange jaren bcze
der aerde leeft of groeit. Hyword
ten heeft.
voor den zevenden God gehouden.
De Sinefen op beide deze '^\\znDe derde Geeft en achtfte God
Tlryowijw
en
den
/örwö/^ onderhouden word genaemt Tjuy Zyen Tci Oung,
een en dezelve zeden, maniere, kle- ddiVs Beflierder van de Zee envan alles
j,2
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ding tale en Godsdienft desgelijx
fpreken een en dezelve tale met die
op het valt land van Sina verfchillen
alleen in het dragen des hairs
welk
:

,

.-

:

ïvat^erinofopts.

Den derden perfoon in den hemel
noemen de Sinefen Jok Tee : die
voorhene mede een Vorft opd'aerde;

Sha,

na't Kekierr'ijkvan

dc; maet zeer rechtvaerdig was :waer
over \\y in den hemel opgenomen
wicrt.

ofTaifi»^.

den ouden man, haer dicnaer
/o/i?/, haer man.

;

,

D'acht en dertigllc aerdfchc

1

4^
voor

God

Godc wordt genaemt is genaemt Quamem, maer by MarQaaitoung : die mede voorhene een kusPaulus, Quamina: hy Joamies Gonfterflêhjkmenlchopd'aerdewas:ins- \fales, Quianina : die zeidt dat zy de

De

vierde

j

j

dien zy Jamoungh dochter van den Sineefchen Keizer
noemen : maer beide daer na , om Tio»/o«was, die de muuren tuflchcn
hunne brave daden , ten hemel verhe- Sina en Tartarye doen maken had.

gehjx de vijfde

,

Maer

dit gevoelen wraekt David
JVrkht : en wil dat zy de dochter
van Keizer Biou 't Sottgong was
die

ven hebben.
Aen deze vijf Goden als Opperhoofden , beftaet de beftiering des
hemels de drie voornoemde, als zeite zevende en achtfte zijn minder
Goden of Geeflen dienaers van
den tweeden GodTkn Sho Joch Joung
,

:

lange jaren voor den ecrften Keizer
Quantekong of kort na den algemei-

:

,

ncnwatervloet hcerfchtc.
Dees Biou V Songong had drie dochters , twee der welke reeds getrout
SchangTee.
maer de derde deze QuaBehalve deze acht Goden, zijn 'er waeren
noch acht en twintig Raetsheeren nitm nam voor nimmermeer te trouin weerwil van haeren vader,
des Hemels, die voorhene grootc en wen
reeds cenen man verkoren
die
haer
gcweeft
wijze Filofofen op d'aerde
zijn, en nu in den hemel de fterien had.
Dan ziende echter haer daer toe
regeren en ga flaen.
ongenegen
en bevrecfl voor haere
Sinefen
de
Daer en boven ftellen
verfcheide minder aerdfche Goden, eerbaerheid, befloot hy de dochter
die alle jaers hemelwaerts trekken, in een kloofter te belleden , met beom aldaer verflag van dc zonden vel aen den opzicnder, om haer des
die zy in te meer te verncderigen
haer niet
der menfchcn te doen
anders te laten doen
als water en
het geheel jaer bedreven hebben
wacr van zy vergiffenis verwer- hout in het klooftet te brengen en
het zelve fchoon te maken. Maer
ven.
D' eerde aerdfche God of liever de zwanen zoo de Kronijken van
quamcn van het gede zeven en dertighüe Sina verhalen
Goddin
bergte
en
d'Engelen
uit den herael
in getale , is genaemt Pot Sou , en
desgewort uitgebeelt in de gedaentc van holpen haer water dragen
een vrouw , met een kint op d'ar- lijx de vogelen van den hemel het
en de beekloofter fchoon maken
men.
Zy was, volgens de Sinefen, een ften uit het wout haer hout toebrenKoninghs dochter en groote Pro- gen.
De vader des vcrwitticht, en denen had zonder oit man
feeterfle
door
bekent te hebben een kint ter we- kende zy zoodanige dingen
rcltgebragt, welk zy A<7c/;« noemen, toverye deed, wierd daer over zeer
Dit, wanneer het tot zijne jaren ge- vertoornt, en beval het kloofter aen
komen was, had mede zeer groot brant te fteken.
Dc dochter bemerkende, hoe zy
hoewel!
verftant en fchranderheid
minder , dan de moeder ook wort alleen de oorzaek daer van was, nam
het niet aengebeden. Zy voegen haer een priem om haer zelve het hertete
doorgrieven.
eenen knecht toe , Paujat geheten
die op haer pafte , en een ftok-oud
Dan de hemelen, uitmcedogentman was.
heid over haer, gemerkt de vader van
Daer zijn 'er, die haer voor gene zijn voornemen niet afliet, belafte
inboorling ; maer voor een buiten- den God van de regen , genaemt
landfche vrouwe willen gehouden Heuong , een fterke ftort- regen en
hebben en eenige voor een afbecl- water- vloet op d'aerde te laten vallen,
dinge van de maegt Marye
gelijk tot uitbluftching van den brand des
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twintig mijl benoorden de Linie, en
twalef mijlen van het Eiland Formpja:
na
klooiler rackte en haere toevlucht
het gebergte nam, daer zy een lange alwaer zy haer leven in grote heiligwijle verbleef. De vader midlerwijlc heid en jammerlijken üaet gecindigt
vviert door befchikking des hemels, heeft. Haer beeltenis ftact aldaer in
met laferye befmet enmeeftdoorde een tempel levens groote afgebeelr,
vi'urmen opgegeten , zonder eenige met twee dienareflen, een acn de rechartzen of heelmeefters hem vviften te ter en een aen de linke zijde ieder
genezen. Maer de dochtet verwittigt met een waier in de hand , die het
van des vaders quael, door zekeren hooft van Nioma bedekken en mede
geeft,quamby hem en genas hem aen- heilig gcleeft hebben. Ook heeft zy
ftonts dies de vader haer wilde aen- twee geeften onder hacrgcbier.
Zy word onder de Sinefen voor
bidden maer zy weigerde die eere
Goden
magtige Goddin gcviert en treet
een
den
hemel
en
beval
hem
en
welk hy met geen Keizer ter heerfchappye , of
daer voor te danken
grooten aendacht deed en kreeg ver- moet voor deze Nioma eerbiedenis
en een voetval komen doen
giffenis van zijnen misdaet: wanthy
Degrootftevierdagh, ter eere van
een heilig man in al zijn leven was
geweeft ,cnnooitde Goden verftoort deze Nioma aengerecht, is op den drie
en twintighllen dagh van de derde
had als in dien tijdt.
Niet lange daer na quam Biou Tfon- mane.DePriefters komen uitalle oor.
gong tefterven. Na zijne dood begaf den des Keizerrijks terplaetfe, daer
Quaniem haer naeene plaeife , onder zy is,rer beevaert gemerkt zy kennis
hetgebiet van Sina gelegen , Lamhay en wetenfchap heeft wanneer eenige
genoemt, daer zy haer leven tot aen vreemde volken daer, en op wat Eihaere dood met grooten aendacht land zy komen zullen en of zy goet
ovcrbragt. Na haere dood wiert haer of quaet in 'tzin hebben. Ja zal nieter eere een fchone en groote tempel mant lichtelijk iet aenvangen of komt
gebouwt en her lijk daer in geleit. eerflby Nioma om raet vragen. HaeEn is zoo de Sinefe Hiflorien en re opkomfte van eere en aenbidden
Kronijken getuigen haer lichaem op wort aldus in de Sinefe Kronijken verheden noch zoo verfch.als of het eeril haelt Zeker Admirael, met name Komgeftorven was. Alle jaers gaen de Prie- po wai met een uitgerujie krijgs-vloot
fters derwaerts ter bevaert. In grote tegens een ander vreemd volk ten ft rij de
achting is deze Quaniem by deSine- getogen ; maer gekomen door tegenkloofters.

Waer door

^/^w/^/w uit het
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:

:
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enwortbyShen omhulpe enby- wint onder bet EilandPehoe wiert geftantaengebedcn. Haer ter eere wor- nootzaekt aldaer het anker te laten valden alle jaers drie Feeften gehouden
len D' Admirael, wanneer de wint iveer
maer de grootfle in de zefle mane, op ivas verandert leval weer zeil te gaen
fen,

,

.

,

den achtienden dag. Dit Feeft duurt
drie dagen door geheel Sina, geduurendcde welke de Sinefen niet anders
doen als door alle flraten iVayangs

en het anker op te winden

:

doch kon on-

mogelijk het geheeljcheeps-volk dit niet
uit

den gront lichten.

Hy hier over ver-

toornt , quam zelf achter , om het volk
aen teprejten. Midlerwijle zag hy Nioma op het anker zitten daer hy zoo dicht

,

of toneelfpelen haer ter eere vertonen.

,

De negen

en dertigfte God of God
l>ygo»g,als mogelijk was, met verzoek, by
dinisgenaemtA^/ow^ , of volgens an- aldien zyeenhetUge Santin was, te zeg
dere Matzou. Zy was geboortig uit gen,wat hy doen oflaten zoude. fVaer opfy
deStadt Kotzo, in het Landfchap van hem antwoorde: ingeva/Ie hy dezege wilHoukong: daer haer vader Onder-Ko- de bevechten haer met zich in de vloot
ning was. Deze Nioma befloot mede diende te nemen : want de volken voegde
haer leven maegt te blijven, en ging zy daer by, daer d Admirael tegen aeni

'

i

!

,

'

'

wooncn op

het Eiland Piskadores of ging,waeren groote bezweerders,duivelViffcher s Eiland : anders by d'inwoon- jagers entoveraers,en konden door hunne
ders Pehoe gQ\\QiQn, gelegen drie en grote toverye doen fchijnen , met olie in
de
,

f

i

'

'

I

i
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tiezee te fmijten, alsof de gehele vloot
voor degene , die aenquamen, in de hrant

weder neer buigen. Zy hebben meenighte van trommelen fchalmaien en

ftont. Diesd'Admiraelhaermetzkhin
de vloot nam. Gekomen ter plaetje,daer
het gemunt ivas deed het vreemd volk,
gelijk Niomavoorzeid had : dodjjmeet
Hiomzook olie tn dezee : en met meer-

merale

,

j

\

,

d

der kracht en uitwerking dan andere,
die te niet gehragt wierd. Derhalve de
,

henootzaekt vond

vreemde Koning zich
die hem
teftrijden tegen de Sinefen
onder
Nioma
Qoddin
de
van
methulpe
WAdmirael,
gehoorzaemheid Iragten.
gedachtig aen de dienjlen van Nioma,
die hy reeds genoten en noch van haer te
venvachten had, verzocht van haer op
hetfcbeiden een wonder teken om van
haerent wegen aen den Keizer te mogen
vertonen. Bygevalhadhy een dorre rot
ting in de hand die Nio ma op zijn verzoek aenflonts deed groeien en bloeien,
Aden zonderlingwelriekendmaekte.
mirael zette deze op de Kampanje en
ging daer mede zeil. Gekomen hy den
Keizer deedhy verjiag van zijn weder,

,

,

,

,

Ü

,

varen. Waer op de Keizer, tot erkentenis van haer e dienften , Nioma voor een

Goddin door het geheel Rijk beval

te

vieren.

Ieder fchip heeft het beeltenis van
Nioma achter op en word alle daeghs
ofïèrhande van het zee-volk aen de
,

zelve gedaen.

De

God

Sikjaa geKoningrijk
naemt , gebooren in het
van Tantaiko tegen't weftcn van Sina.

veertighfte

is

,

Dees word gehouden voor den eer
ften vinder van den Gods-dicnft, dien
de Sinefen noch heden onderhouden.
Hy dioegh nooit iet op zijn hooft,
noch at oitiet, welk leven bad ontfangen: bragt zijn leven ongetrouwt
in vroomheid over; ja zonder immer
vrouw bekent te hebben Dees Sikjaa
ftaet levens groote in de tempels op
.

de altaren,zittende afgebeelt.ier rcch
te zijde van de deur in 't inkomen .Tegen hem over, en in eenigc tempels
rontom,ftaen lange tafels: daer aen de
priefters gelladig zitten lezen

velen,

biddende

,om in

^i/fy^j

en pre
den he-

mel te mogen komen. Ook zijn 'er geduurigh twee prieüers die gefladigh
dagh en nacht voor 't altaer leggen te
bidden , en t'elkenszich weder op en
,

gommen,

daer zyalle gelijk

waer uit geen onaengename toon oniftaet.

geftadigh op flaen

:

In leven volgen de priefters deze

na die anders niet eeten als
granen en kruiden
leven in
groote armoede en elende
eenige
in de wildernifien als kluizenaers :
andere gacn de tempels bezoeken
door het land en laten zich bezigen tot het doen van ofïèrhande
in de huizen van byzondere luiden:
voor een gering geit; zonderzyeenigen byftant altoos van den Keizer
of van het land hebben. Zy dragen
afgrijzelijke lange nagels, tot de lengte van zes acht, tien en twalef duim:
want lange nagels word by de Sinefen
voor een groote cieraet gehouden.
Deleere van óexen Sikjaa, zie in 't
brede ontfouwen inde volgende Befchrij ving van Sina
oppag. 1 1 o
d'Een en veertigfte God is genaemt
Ang-jaa. Dees word gebraght van
huis tot huis op den elfden dagh van
de eerfte mane,op een altaer,door drie
priefters, met drie andere achter aen.
Sikjaa
tijs

,

:

,

:

,

,

,

,

Voor hem

ftaet op het altaer een
brandend wierooks-vat. De priefters,
gekomen voor een huis, zetten hem
neder en flaen, al zingende en biddende, twee kleine bekkens tegen
malkandre, tot dat de huis-heer komt
hen eenigh gek in een papiertje brengen ten offerhande voor dezen God.
,

Dees Ang-jaa is niet gckleet gelijk
d'andere Goden: maernaekt.flechts
met een kleetje om zijn middel tot
,

aen deknien en over de fchoudcrs
een fluier geflagen. Deftelfs hair,
baert knevels en gezicht is meeft onbekent, ten aenzien van d'andere Sinefe Goden want dees is als een kriften menfch in zijn wezen en gelaet.
De Sinefen zelfs weten van deze veranderinge gene reden te geven
De twee en veertigfte God is Tou/(?/o;;ggenacmt. Decsis afgebeeldin
de gedaente van een oud grijs man
met een witte baert en word 'gezeit een groote hater van dieverye,
fpeelders en dobbelaers geweeft te
zijn : die hy in alle maniere zocht uic
:

,

:

:

f

3

te
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als Hanziag gehouden
hoewel
gene vergehjking by Quafitecofjg
komt.
DevijftigfteGod is genaemt Sjenre
blijven.
bevryd
goefoetig.
TeitottDeze was in zijn leven en
De drie en veertigfte God is
kong geheten dees was by zijn leven een zeer flerke reus en ftrijdbare
die den lande teeen manhaftige en ftrydbaere held,en kampvechrer
gen
den
vyand
zwacrt
groote
dienden had
ftact afgebeelt met een bloot
op zijne linke arm. Zijne brave en gedaen.
D' Een en vijftighfle God is gekoene daden den rijke in het uitdrijnaemt
Goumatzintzifig
hebben
die by zijn
ven van den vyand bewezen
hem hemelwaerts verheven en by de leven een wachter en toeziender
gemeente voor eenen God doen van het volk en dienaer van God

zer

teroicn: waer over de Sinefehemin
den hemel geplaeft hebben en geftadigh acnbidden om voor dieveryc

;

in

,

:

:

,

,

,

,

Zit pas.

17

1.

ecren.

was.

De vier en veertigfte Godt wort
Scheecong geheten, en voor een vinder

vijf oogen

Hyhad, zoo de Sinefen verderen,
:

twee op de behoorlijke

plaetfe,en twee andere recht daer bo-

van de tooneel-fpellen gehouden.
De vijf en veertigfte God is Am- ven , en de vijfde recht midden in
hong genaemt, die om zijn groote zijn voor hooft boven d' andere vier
deugden en vroomheid dien tytel by oogen. Wanneer dees waker op aerde
Sinefen heeft bekomen.
De zes en veertigfte God is Tswajong geheten. Dees wasby zijn leven
een fterk man en vanï geftalte als
een reus. Zijn deegen woogh over
de twee en 'tnegentigh pont, diehy

meteene hand

beftierde.

fterkte en ftrijdbaerheid

leefde,

hadhy

in zijnen flaep altijd

twee oogen wakker of open; midlerwijle d'andere drie fliepen voor
welken weldaet de Sinefen hem noch
heden vieren met aenbidding, om
voor heui in den hemel te willen wa:

Over zijne
was hy in

ken.

De twee

en

vijftigfte

God

is

ge.

iS'/«^zeervermaert: waerom deSine- naemt Soumanoaom : dees had vier
itn hem voor eenen God hebben aen- oogen, twee in zijn nek en twee in
zijn voorhooft. Als de twee in zijn
genomen.
voorhooft fliepen
God
zoo waekten
is geDe zeven en veertigfte
naemt Hangoe. Ook dees was een op- d' andere derhalve hy in den ftrijdt
rechte reus en maghtigh ftrijdbaer (want hy was een ftrijd-bare krijgshelt:en woogh zijn helm hondert vijf overfte) noit was t' overwinnen. De
,

:

Om

zijne brave
en twintigh pont.
daden in den ftrijt wiert hy tot onder
koning gemaekt. Nazijne dood hebben de Sinefen hem voor eenen God

ter gedenkens van zijne
blakenden y ver op de wake van
'slands zake, hebben hem hemelwaerts gevoert en den tijtel van Godt

geviert en ge-eert.
Den acht en veertigfte

gewaerdight.

Sinefen

,

,

De drie en vijftigfte God is ZjenHanzi» geheten, die in kloekheid van ver- zucung geheten. Dees was by zijn
ftant zijns gelijken in geheel i'/«df niet leven een groot heer wijs en fchranhad (uitgezeit Quantekong en Sode- der van herftenen maer zeer klein
jong) en meer door zijn goetbeleit en van ftal. Op zijn hooft kon hy geen
ftaetkunde heeft uitgerecht als an hair verdraegen ; maer fneed het
dere met groote maght van vol- zeer kort af:] was een groote vyand
ken voor welken weldaet de Sinefen en hater van dobbelen en met kaerhem eeren en voor eenen God hou- ten te fpelen en drinken.
De vier en vijftigfte God was Quanden.
De negen en veertigfte God wort tecong geheeten hoewel by Johaaes
^Q.\\:iQmx. Sodejong, die
zijn leven Gofizales en andere ^///f. Dees word
groot ftaet- hooger by de Sinefen geviert en
een zeer wijs Koning
kunde en wonder goet aerdigh voor ge-eert , als een van alle de andere
de gemeente was. Hy wort voor wij- Goden, en voorden eerftenKeizer
God is
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(hoewel Markus Fauhu de Venetiaen
en kloekheid van vernuft,hadhy zijns hem Lincheou , tn Joames Gotizaks
gelijken in geheel ^/K^ niet vvaszeer Lincbicon notmt) deed ten dienfte van
als een reus: zijnen Heer grote veltflagen en verfterk van lijf en leden
entnegentigh
won veel landen en volken. Behalve
zijn deegcn woog twee
pont: die hy met zijneeene hand be- dezen had Quantekong een anderen
was langh tien Sinefe maten, dienaer een blank menfch genaemt
ftierde
doch was geen krijgsieder maet gerekent op veertien Quanpieng
duim: welkbedraeght twalefvoeten knecht. Zoo hoog is Quantekong by
acht duim breet van d'eenen tot den de Sinefen geacht en ge-eert,dat ieder
ander fchouder zes fpan :hoevvelCo«- zijn beeltenis in huis heeft, uirgezeit
/^/ex zij nelengte op negen Sinefe ma- de viflchers en zeeluiden. Ook doen
in Sina gehouden.

In ftrijdbacrheid
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,
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,

i

:

,
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:

i

enbretederfchoudersopzeven zydsnzclven alle weken grote oflerIpan brengt. Inden aenvangh vanzij- handen: en brantalie nachts voor zijn
iie beftieringh bezat hy flechts een beelt een lamp met zoete olie
bcneeenig Landfchap maer won allengs ven zes ftokjeszeer dun, ontrent als
zoveellandsvanzijncgebuuren door een grof yzerdraet die des avonds
de wapenen, dathy geheel Sina on- worden aengeftoken en zoo lang
der vijttien Landfchappen bragt. Hy branden tot dat zy uit zijn de vlam
heeft verfcheide wetten en willekeu- geeft een wonder zoeteen aengenaren onder zijne onderdanen inge- me reuk; ja boven alle muskes. D'ofvoert: uit kracht van een der welke ferliande beftaet in twee pont en een
moghtgeen vrouw of man ledig gaen; halve zwijnen vleefch drie vierenniaer zoo wel de een als de ander deelpont herten vleefch, een gekookte hen negen' koeken van bloem van
werken.
riy wort gehouden voor den eer- mcelgemaekt een half pintje van zeHen vinder der klederen in Sina, die de keren drank Aoytziu : een kop van
Sinefen heden dragen wantbyouds den drank Loichin, een kop vanden
gingen zy, inzonderheid de zuider Si drank Sonchin en een kop van den
nefen, gelijk d'Indianenmetnaekten drank Samfoe
en eindelijk in iwtQ
lijve: hy is ook d'eerfte vinder gevveeft koppen rijs. Al dit worcgeileltvoor
van allerhande klederen te verruwen: het beelt van Quantekong, de tijt van
heeft allereerft fchepen en zaeg-mo- drie uuren, en daer na weer weggelens, zymakery, buflekruit, gefchut, nomen
welk beide met grote eerbiedigheit gefchiet en het buigen van
en ook de bouwkunft uitgevonden
€n flaen noch heden 's daegs in Sina hooft en lichacm. D'ofTer-fpijzewort
grotegebouwen, t'zijnergedachtenis, daernaby d'offèraersgenuttigt.
die hy deed bouwen. DoorhemisalTtrcttey/^n Quantekong[s'initdiQ.t
lerecrft: een keure ingevoert
flad
een tempel opgerecht daer hy na
waer by
d'afkomelingen de voorouders tot in 't leven in volle •gellaltenisafffebeek
hettiendegelit in het ambacht moe- Traet. Aen d'ecne zijde, twee voeten
ten volgen: ja voor eeuwig. Ook van ^«^»/i?((<?«^,ftaet het beeltenis van
heeft ieder ftraetin Sina zijn byzon- zijnen wapen-drager Tzieutzong, met
derambacht: en mag niemant anders een zwaert op zijde en een zeepin die ftraet wonen, of moet van het mefch(welk is gelijk een maiersgraszelifte ambacht zijn. Hy heeft dor- mefchofzeis) inzijnehand: viertrepen fleden en vlekken verdeelt des- den van hem aen d'anderc zijde zijn
ten
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volk bevolen die tebewo
nen. Zoo de Kronijken verhalen, verfloegdees^Kj»/Ê')to//g alleen in eenen

gelijx het

Ja is hy niet alleenlijk by zijnen eigen landaerd in
achting
maer ook by de Tungkindienaer Quanpieng.

j

:

j

duizentman. Hy had ders gebuuren det Sinefen , die reeenen zwart tot eenen wapen-drager: gen hen oorlogen want zoo dra de
die niet min ftrijdbaer was
als hy
vyand komt invallen
zetten zy
zelf, en over al zijnen Heer verzeï- fchilt-wacht by zijnen tempel , ten
Ichapr. Dees was geheten Tz/e^/zöwg: einde niemant den zelven zou beflag drie of vier
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fcha-
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Deze rwcc worden voor geefleti
fchadigennacrdicn, volgens hun zeggehouden
en dacrom by hen voor Goof
moeite
gen in^cvalle een hunner
den
acngebedcn.
te
afbrcuk" in zijnen tempel qunm
'

,

zou deez Quantekoni als dan
zijne boze woede over hen fmijten en
hun ganfch Krijghs-hcir verflinden.
doen

Volgens den IdmiMartmus Mar-

!

,

//«/, in

dat Quantekong
Ja fou gebeurt zijn
paert,y^»groot
zijn
op
in een gezicht
lea genaemt , (en hy alleen gebruikte
by zijn leven een root paert: want in
,

,

,

;

geheel Shja zijn gene rode paerden)
gekomen en alle des vyands maght
vernielt hebben , in weerwrake van

de fchaedc aen zijnen tempel door
hengepleeght.
De vijf en vijftigfte GodwortC/j/öacn
encui geheten
en is een geeft
voor
om
zy
oflerhande
doen,
wien

;

'

'

\

'

;

,

onheil bevrijt te blij ven.
De zes en vijftigfte God is Ko»fou
genaemt, en wort voor dcnecrften
vinder van de drukkerye gehouden,
die de Sinefen al voor acht hondert
cn vijfjaren gehad hebben. DeSinefen willen dat de kriftenen de drukkunft van hen gekregen hebben: al-

van S/na zelden en niet dan
weinigh aertbcvinge onderworpen,
Zoo nochtans deSinefehilloriengetuigen ontftontdesjaersvoordegebourte des Heilands drie en zeventigh, zulk een zware aertbeving, dat
verlcheidc bergen inftortcn: hoewel
tot groter fchrik, dan omkomen van
mcnlchen.
DeSinefen, een volk zeer totwangeloof geneight, fpellenuitzoodanige wondcrdadcn
den rijke den ondergang te voren met vaft betrouwen,
dezelve tekenen fijn van een vergramden en dreigenden hemel,
De negen en vijftighfteis LuikoKg
of God van den donder: want lui is
aertrijk

'

j

!

|

,

j

donderen Ao/zj^eenbeftierder te zeggen. Hy wort uitgebeeit met een
hooft, als een arent met voeren en
handen als arcntsklaeuwcn en dufdazoo zy te dier tijde met de kriften nigc vleugelen: en komt alzoo vliekoopluiden handel dreven. Deez gende door de wolken fnij den.
Wanneer deez Luikongw'A dondeKongsou ftaet op eenen throon te
prijk,bezijde verfcheiden landacrt: ie- ren zoo ftaet hy tuflchen vier wolder met een boek in de hant maer de ken , met een trommel op ieder
Duidfchc het naefte by hem
want wolk waer op hy met twee groote
deez landaert,vo!gensgetuigenis van yzere mokers geftadigh flaet: waer
de Sinefen zelfs, meet fchrander en uit dan donder ontftaet. Wanneerieaertigheidin het drukken heeft, als mant door den donder getroffen
alle andere volken.
wort zeggen zy dat Luikong op dien
:

,

:

:

:

,

De

God

zeer vertoornt was, en met den mo^<7f geheet en, dat is, aerdfchehulyt- ker geflagen heeft. Des zy zeer bezcit.
vreeft voor den zelven zijn en kruiD'Acht en vijftigfte heet Kjenke pen by donder met handen en voeten
dat is
raven of kieken - dief. Een onder tafel en banken.
kluchcigh en wonderlijk wangeloof
Derhalve wort i^qcs Luikongmdc
hebben de Sinefen ontrent deze twee voor eenen God by hen ge-eerc, om
goden want als 7egoe d' acrde op zij- in tijde van donder niet geflagen te
nefchouderen heeft dan komt Ajen- worden.
ke uit den hemel en begint Tegoe op
De zeftigftc God of liever Goddin
zijn lijf te pikken waer door hy zich isdie van denblixem. Zy ftaet by de
benootzaekt vind Kjenke van zijn lijf Sinefen afgebcclt met een ftrooy
af te fchudden waer op ook d'aerde bofch inde handen, ten teken zyten
fchudten beeft dies de Sinefen daer tijde van blixem daer mede den zelby d'oorzake van d' aertbeving willen ven uitfpreit.
te kennen geven want zoo dra aertd' Een en zeftigfte is de God van
bcvinge ontrtaet, flaen zy tot lacchen den reegen-boog, en wort Kieugkong
uit, met te zeggen: nu word Tegoe geheten. Zoo de Sinefen ze2gen , is
van Kjenke gt^ïki.
dceze Omho dat is, niet goei: waer om

zeven en

vijftigfte

is

Ub.

zijne Sinefchehiftoricn, ishet^"^-

Te-
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ding in de werek was gekomen, welk
de geur en fmaek aen allesgaf, om
'smenfchen leven t'onderhouden. De

\vantophae-|
zy al wati
re verfchijninge
op het vel- is of wad maer eerenen:
dienen haer, om niet dikwils te ko-

zyhaernicc beminnen

,

:

bederft
:

Keizer over 't tcgenfprekenenberii'
pen van Khuotquan verfhoort beval

j

men.

,

God

hem uit zijne oogen te gaen:diezich
zclven hier door uit wanhoop, over
hals over hooft in een reviercftorte
God
en verdronk. d'Ander,tentcgendele,
zy zegden dat dewerelt, toen
en die zuikcrgemaekihad, wicrd door
die Ichiep zonder vorm was
den Keizer tot zeer hogen ftaet vervoldagenthaere
tot
PankuM
door
heven. Volgens den Jefuit Mar/i/w,
heit gcbragtwiert.
Hy wort in de boeken uitgebeelt word deze reviere Mielo genoemt,
met velerlei yzer-gereetfchap, als de die verby de flad Siangin des landfteenhouwers gebruiken, en gezeit in Ichaps van Uu(iuang vloeit maer ftorvier jaren tijts dewerelt tot volmaekt-j tedees Khoutquan, die by zijnlcvcn
heidgebragt re hebben. Hy was ook een zeer getrouwe en vrome landd'cerlle.dic^etieen houvverye heeft voocht, en den volken zeer aengeopgebragc: wacrom hy by al de (leen- naem v/as, zich in de zelve, uit oorzahouwcrs, metfclaers en fteen-bakkers ke hy van verraders befprongen wiert.
voor een God geciittengeviert word. De dagh vervolgt iJ'rkbt cp den
De drie en zeftigfte God is Houng welken Khuotquan verdronk vvas de
kong
en een God van de wint en vijfde dagh van de vijfde mane. Des
geeft. Hy ftaet in deKronijken afge- morgens, op dien zelvcn dag, volgens
derKronijkenverhael, ontftont een
beelt als een grote vogel met afgrij
zelijke lange beencn en recht opge- geweldige fterkeregen, die fonder opals zvvijns-borftelen. houden tvvalef maenden aenhield
ftoke veeren
Zoo de Sinefen zeggen veroor- waer door by gebrek van droogte in al
zacktdces , met het flaenvan zijne dien tijt geen zout kon gemaekt worvleugelen, de grote winden ,ftormen den, en hier door een derde deel van
en onweer. Wacrom hy by de vif- 't volk te fterven quam alleen die op
en een koorn
ichers zeeluiden hoveniers en an- zijn verfcheiden lag
dere volken, diedewintvrezen, aen- zout in den mont kreeg, wiert acnen zeüigüe

De twee

is P^r;;-

kuH , die, vol'^ens de Kronijkcn van
^/^a.de wcreltvolmaekt heeft; want
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gcbedcnwort.

ftonts verquikt.

God is

Khuot
De Keizer eindelijk door deLandOnder- voogden van dit jammer en ellende
koning in Sina was, en d'eerfte het verwittigt, deed den gene, die dezuizout uitvond en maekte
en dat kergemaekthad,dooden,met ftreng
voor het koftelijkfte goet in de we- bevel van niet meer van hem tefprerelt hield. Een ander Onder-koning ken, ten einde zijn naem daer door
had ter zelffter tijt de zuiker uitge- zou verniettigt worden. Hier op hield
vonden die hy boven het zout ftel- aenftcnds de regen op en het de Keide. Dies deze t wee daer over in kra- zer door zijn geheel Rijk een gebod
keelraekten, en het gcfchil tot be- uitgaen, dezen Khuotquan voor cenen
flcchting der twift
aen het goet- God te houden en eercn. Op dezen
dunken van den Keizer ftelden. Zeer ó-ag van Khoutquans overlijden, welk
verwondert ftont de Keizer over de- een feeft-dagh en Tuonu genoemt is,
ze twee nieuwe vonden
en beval worden de huizen met kranzen van
van ieder een proef te brengen
en roozen en palm behangen defgclijx
jna beide gefmaekt te hebben
prees de fchepen en heeft ieder Sinees een
hy de zuiker, als de fmakelijkftc bofch van groente op zijn hooft.Geen
ftofïè boven het zout. die Icelijk en hand wort dan in vijf gehele dagen
brak in zijnen mont wms. aZ;«ö/|/«j« aen werk geflagen, ter eere van dezen
wraekteditgevoelen, met te zeggen Khuotquan. Den tweeden dagh vertodac nooit waerdigcr noch koftclijkcr nen de Sinefen Wayangs oftoneelfpellen
G
1^

De

guan

:

vier

en zeftigfte

die

by

zijn leven een

,
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Tweede Gezantfchap

j-o

fpellen trekken ten derden dage
:

met

oj

Bezending

ftaen van gramfchap, de Wereld niet

van zijne voet zou laten vallen,
De zeven en zeftighfte Godis Atvergulde draeks-gewijzevaertuigen,
verciert met groente, en volgepropt zion, geteeltopeen wonderlijke wijmet menfchen op de ftromcn, op toe- ze uit zijne moeder Lhjtïon : want
Icgh quanfuis van dezen Kboutnuanic flaende, in het wandelen op het velt,
zag zy
vinden. Ieder vaertuig heeft een trom- haere oogen na den hemel
leeuwen
hooft
welke
een
in
den
hemel
der
opdenflagh
mei en gom,
door
welk
gezicht
zy
^aen
aenzy fcheppen.
Gckomcn ter plaetfe , daer zy ftonts van dezen /Itzion bevrucht
wierd,zonder man te bekennen. Over
zeggen dat Khoutiiuan gcyow^za is
wonderdaedhyby de Sinefen
welken
hoogh,
lichten zy de riemen om
en vatten de wimpels , vaendels of vooreenen God geviertwiert.
D'acht en zefligfte is Vfa. Dees
vlaggen. Als dan flaet al deze maght
leerde
by zijn leven op d'aerde het
fterk
zeer
van vacrtuigen en volk
met volk de fpijze koken en braden:
op trommelen en gommen
want voor dien tijt aten de Sinefen
een keel op tefteken en te roepen
raeu
vleefch en vifch
plechhyleerdehen
ivyhebhenhem gevonden. Deze
telijkheid, dieinalleplaetfenenftro- ook hutten van hout maken, tot hemen door geheel Sina onderhouden fcherming voor de wilde heeften:
word, duurt drie dagen vervolgens: dcsgelijx de naektheid of fchaemte
macr op den vijfden dagh fpoeiden zy te bedekken.
De negen en zeftigfte God wort
zich zeewaerts, om Kboutcpian te
Huntzuihoykong
geheten
en voor
gaen zoeken.
d'Onzen, wanneer zyde Sinefen den eerften vinder van het vuur gedusby malkandremet vaertuigen op houden. Ook leerde dees het volk
de ftroomen zien woelen, willen dat Ipijze daer by te kooken en bereiden
zy den duivel zoeken : het flaen op insgelijx koopen en verkoopen.
De zeventigfte God is Otzoe , die
trommelen en gommen duiden zy
op het flaen van den duivel: en het door zijne moeder Hautzilon opeen
gaen naer zee , op den duivel uit te vreemde wijze , gelijk Atzion van
Lintion , ontfangen wiert
bannen.
te weDees Khoutiiuan is omtrent voor ten, in het gaen na het velt, om
drie duizent jaeren overleden. Hy eenluchje, zag zy voor haer zekewierd op den tweeden dagh na zijn re voetftappen van een man , in
overlijden gevonden , en bleef op de een der welke zy haere voet zetaerde tien jaren gebalzemt zonder te, om te zien wat groote die meer
had als de haere. Naulix had zy
begraven te worden.
De vijf en zeftigfte God is Schante dit gedacn of rontom haer fcheen
geheten. Dees was by zijn leven een een groot licht
waer door zy
flrijdbare helt en zeer goed voor de van dezen Otzoe zwanger wierdt.
Hy was d'eerfte die het houwearmen.
De zes en zeftighfte God is Naon. lijk onder de Sinefen ingevoert en
Dees een hulpgenoot van God 7e- d'eerfte die fpeeltuigen uitgevonden
goe , die gezeit word de Wereld te heeft.
dragen, word afgebeelt met een bal
D'een en zeventigfte God is Ezoin zijne voet, die uit den navel komt /on, d'eerfte vinder der artzenye, en
fchieten. Wanneer God TV^t'f, door kenner der kruiden, fterrekijkcr,
het dragen van den zwaren laft, de waerzegger en grote tovcraer. Hy
Wereld, moede is, dan grijpt God word gezeit de menfchen allereerft
Naon' de. Wereld met de voet voor- gcleert te hebben het aerdrijk te benoemt. Waerom zy deezen Naon in bouwen, en was d'eerfte die ploeg
den hemel plaetfen
hoewel zon- en fpa maekte. Hy at zevenderlei
maer
vieren
eneeren hem vergiftige kruiden, zonder fchade of
der bevel;
nochtans ter oorzake hy, by t'ont- letfel.
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en t^evcntighPie God is
J/W/«^.(-«'w,^geheren,enwasd'eer!k
die de Kriji'skunde ervend. Behalve
deze vijf Opperhoofden des hemels,'

enzuiker-ricr.

driegcefl:cn,achtentwintighRaedsheercn, en zes en dertigh aertfche
Gooden, te zamen twee en zeventigh, ftcllendeSinefen, volgens den
gemelden JVrickt, noch drie andere

Met wonder

De twee

Het zwijn word op de
twee voorde knien rer neer geleid,
mee het heeftop do voorfte voeten
tegen het beek van dezen Tytfo Qui.

:

,

si

1

|

groote plechtelijkheid
gcfchiet by hen deze offerhande: en
neemt de zelve haren aenvang inden
morgenftont, en duurt tot een uure
in den nacht.

,

|

\

\

Velerlei verguit papier, fchuits ge-

Goden of helfche geeflen.
d'Eerfte wort 'ly Tfoequi geheten
welk Prins van den Duizel gQT.Cïi is:
en Qui
want Tytfoe betekent Prins
Duivel. Zoo de Sinefe Kronijken
verhalen was dees eerft een engel in
den hemel. Wanneer d'opperile God

wijze gemaekt
word ook t'zijner
eerein brand geftoken. Zonderhng
nyver en aendachtig zijn de Sinefea

:

:

,

|

;

dezen 73'/y^É'^«/aen te bidden.
In de helle word hy gedient , als
eenKoningopdeaerde, door twalef
geeflen die zeep-melTen dragen en
geftadigh op hem paiïèn
als hellein

|

,

men-

t'eener tijde de boosheid der

,

fchenopd'aerdezagh, riep hy dezen
en fprak ik heb
Tytfoe Qui tot zich
de boosheid der menfchen op aerde
,

,

bardiers

:

,

om zijnen dicnft te verrich-

ten :beneflens door verfcheide andere
geeflen die als cdelluiden hem ten

gezien, en ziet hunne harten zijn tot
boosheid geneigt: waerom niemant

,

diende

ftaen.

hunner tot my in den hemel zal koDaer en boven heeft hy twee Raedsmen. Derhalve vaert ghy neerwaerts. heeren onder zich: zulx de hellen
Ik heb ecneplaetfe voor u bereid, en door drie hoofden beftiert word.
Het tweede hooft of Raeds-hoofteen eeuwige pijnelijke gevangkenis
voor hen. Ik flel u alsopper-hooft man in de helle is Jamkoen geheten,
vandehelle: neemze|totuenpijnig- die met groote maght aldaergebiet:
ze. Zy zullen eeuwighbyu blij ven, waerom de Sinefen hem vrezen en
en by my nimmerkomen.
aenbidden.
Zoo de Sinefen gelooven heeft
De derde helfche Raets-heer is/j?wdees Prins der Duivels kennis van toe- touivi geheten
die mee ge-eerc en
komende dingen, en weet wie zon- aengebeden word
daers zijn en v\at zondaers fterven
De Sinefen doen ook op zekeren
zullen: als dan zend hy geeften uit dagh desjaers groote offèrhandeaen
en doetze terhelle halen, om aldaer alle de zaligh gellorvene zielen. Dees
eeuwiggepijnigt te worden. Dies bid- dagh word Cbinkhinch gcnoemt, en
den zy hem aen en doen ofierhande, komt altijd op den derden dagh van
,

:

1

,

om

door deze geeften, opzijn de derde man e, in het jaer na het
bevel verfchrikt of geplaeght te wor- Schrikkel-jaer maer in het jaer voor
den. Datook de zielen van de godlo- het Schrikkel jaer, en in het Schrikzen wederom komen op de aerde, kel-jaer zelf, op den rvvintigftendagh
om de menfchen te plagen en ver- der zélve mane: h.oc'^t\Joannes Gonfchrikken , word by hen voor vaft ge- zales ;<\oc\i qualijk,dien dagh in Oogftlooft: welk zy zeggen in vele gezich- maendftelt. Dus verre uit /^'ric/j/.
niet
,

:

ten gezien te hebben.
Op den vijftienden dagh van de ze-

vende maen word aen denzelvenofferhande gedaen
met een gedood
en fchoon gemaekt zwijn
hoewel
niet toebereid en aen (tukken gekapt; maer volkomen heel: defgelijx
met hoenders entvogels, pinang
koeken van bloem van meel, Keec
,

,

,

kieuw, dat

is

,

,

Arak oï Brandewijn

In ftrijdbaerheid en kloeckheid ten

oorloge

overtreffen deze Sinefen,

die d'Eilanden7t/)'oivd« en Formoja be-

woonen, verre die van't vaft land:hebbenmeeftalle, naermen zeit, altijt
eenzeep-mefch op zijde, 'czy wanneerzy uit gaen, of binnen 't huis zijn
eneeten
Zy gebruiken onder het cetengene
menchen.vorken of lepels; maer vat-

G

z

ten

T'wet:(Jf.JjCz.anl-d:i)P o^

Bez€ndin<i

met twee kleine ftockjes, van zijnen vader ten toone flellen.
gemackc van ivoirof ebbcnhout, en De vader van dezen tioxinga was
op het einde met zilver of gout befla- Chunchilimg genaemt, en by de uitgen,zonderlingvacrdigaen, en bren- heenifchen hiuon of ikoan en Equam:
ten defpijfe

in den mont. Zoo een man van geringe af-komfle en geecnige willen, crneren aidaer de vrou- boortig uiteen klein aen zee gelegen
wen, ver fta van geringe ftaet,haer met dorp in hctlandfchap van Fokieti by
rouwe zijde te fpinncn, en twijnen, dclfadt//;/«;7)',vanarmeouders,en,zo
die derwaerts uit het lantfchap van eenigc willen, een kleermaker zijns
hantwerksHy diende denPortugelen
Qhekiavg gebragt wort.
De vrouwen eetcnopgewoonelij- eerfl in de ftad Makao daer na den
ke maekijden niet met de mannen. Hollanders op 't Eiland Formofavoot
Wanneer de mannen voorhene gene knecht: maer wierd niet lang daer
vrouwen na hun welgevallen op het na een magtigh koopman door den
Eiland vonden deden zy die uit Sïna handel o^ Japan en eindelijk een zeckomen met daer over aen hunne roover. Hebbende dan van een klein
vrienden te fchrijven die hen dan ee- begin een groore vloot fchepen by een
nige toe zonden en daer mede han- vergadert quam ten Icfte door kloek
del dreven, gelijk met een gewoonc- beleid en floute aenflagen tot zulke
lijke koopmanfchap.
rijkdommen en macht, dat zelfde
Ver volgens ftaet nu in 't kort aen te Sinefche Keizer niet tegen hem op
roeren, op wat wijze Aox/Kg<3 en zijn mocht want hy alleen onder de Sineacnhang, des jaers zeftien hondert fen bezat de koop waren van geheel
een en zeftigh, beide deze Eilanden Indien : dreef llerkcn handel met de
derKompanjic hebben af-handigh ge- Portugcfen in Makao: met de Spanmaekt; docheerflzijn af-komft,en[ jaerden op de /////y)) «er Eilanden, en
wonderlijke op-komft en ondergang! met de Hollanders op Formofa en Ba-

gen de zelvealzoo

,

:

,

,

,

,

,

,

,

:

tavia

«j
t:ivia;
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dcfgclijksmer de Japanders, en Uiad

op andere' Koningrijken c:i Eilanden
Hy
in de Oojl-lndijche ïf^'gelegcn.
Jilieenilccptcde Sinele waeren door

te weren, dat !iy nad'opperfle
hecrfchappye van Sina dong hoewel
zy met gewek tegen hemniet dorilcn
aengaen ja, dut meer is, de krijgsoverftederTartars, geduurende zijn
:

}

verblijf in het

:

niet

:

:

dczijncn ten lande uit, en braght de
hidijcbe en Europijche weer te ruch
zulx zijn maght der wijze toenam.dat
hyecn vloot van drie duizentfchepcn
kon in zee brengen.
Dan hier mede hield dees Chinchilun<T^ oï Iiiuon zich niet vergenoecht
maerleide heimelijk op het Rijk van
Sina toQ: doch wel was hem bewuü,

hy

93

Landfchapvan

handelde/z^wofl eerlijk:

wils gefchenken toe

,

Fokien,

zond hem diken onthaelde

hem op prachtige galtmaelcn; mei belofte dacr cnbovcn vandebefticring
over het Landfchap van Fokien en
Quantung. Dies dacht hy nu een vafte
en beftandige hecrfchappye over- de
Zuider Landfchappcn te zullen krijgen. Maervvatgebeurt? Wanneer het
Tartarifch Koningje na de Keizerlij-

konde uitrechten, zoo lang

het Keizerlijk geflacht van Taiming
(welk toen het Keizerrijk bezat) in
wezen en overigh was; want nooit
zou de gemeente of landvooghden

!

keHooftftadtPi:/(7»^wildek.eeren,en
alle

de Landvoogden na gewoonte

byhemquamen, omvaerwel

licniacngenomen; maer veel meer,

tczegeen Rijx-verrader, tegen geflacn gen, en een ftuk weegs te vergezelhebben,
fchappen en geleiden
bewees ook
Derhalve nam hyzijnenflagwaeï, /j'wow, zonder fchroom voor eenig geten tijde des oorlogsmet deTartars, vaer.dezenlaeften plicht van heufchWanneer die des jaers zeflien hon- heid. Hy treet dan met eenigeweidcrt vier en veertig het geheel Kei- nigen, hebbende de vloot in de haven
zerrijk s'^xvSina, behalve drieLand- van de Hooftfladt/oJ^f^ gelaten, tot
fchappen Fokien, anders C/^/wc/j^-ö het Koningje der Tartars en doet hem
genaemt Quant ung en Quangfi t'on- geleide: maer wanneer hy hem adieu
dergebragt hadden om by die geie- zeide, en aifcheit verzocht van weer
gentheid het geflagt van Taiming te teruch tekecren, wierdhy door het
verdelgen. Ten dien tijde dan befloot Koningje genoodight, om, met hem
hy tegen de Tarters als vyanden na Peking by den Keizer te gaen daer
der Sincfen
de wapenen tot voor- hyhcm met glimpige woorden grote
Ibnt van 6'i;;4 t'aenvaerden. En zou wacrdighedcn beloofde. Met veel
ook ongetwijfelt onder dien fchijn,als woorden floegh Ljnon deze reize af;
verloffcr van allen geholpen en ont- maer wicrt eindelijk gedwongen te
fangen zijn geweeft:dies hiel dhy met gaen. Door deze konftenarye wiert
den Tartar heimelijk verftant en be- hy gevangen, die door andere wapegunftigden dien, tot zijn eigen voor- nen naulix te vangen was.
Gekodecl. Te dier tijde, wanneer de Tartamen te Peking, wiert hy in zware geren in 't Landfchap van /o^/fw vielen, vangkenis en naeuwe bewaernis gewas /^«o»,doorKeizerZ««g««,totVelt- houden , en de deure van zijn huis
heer des gehelen oorlogs aldaer ver- of gevangkenis toegemetfelt
daer
klaert. Alle de krijgsoverften waren en boven met ketenen aen hals en
doffelfs broeders of magen. Derhalve voeten gckluiüerr. By voorval van
wierden deTartars van hem ingelaten: eenigc nieuwe zwarigheden, die van
waer voor zy hem met den tytel van zijnen zoon tioxirigaX.Q\\ooi\n Peking
Koning begiftigden, (maekende hem quamcn des jaers zeflien honderc
K oni ng Pingnan, welk zuider vrede Ie- zeven en vijftigh wanneer de onzen
died) en met veel andere waerdighe- zich in gezantfchap aldaer bevonden,
dcnbefchonken, om den zelven des wierden de ketenen ten getale van
te lichter te bedriegen
want mif - vijftien bczwaert. Zijn zoon Koxinga
Ichien was zijn voornemen den Tar- en broeders op kuiufchap van zijne
tar niet onbekent
of vermoeden zij
gevangkenis begaven zich weder na
nen toeleg, uit de grote magr, diehy de vloot: en macktcn de zee onder
als
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5/wdrmet kapen en roven op de Tartarcnonveiligh
Midlerwijlc hield deesAoAV»gj met

,'

zijnen acnhangh en opgeworpen
Sinefen den Tartaropdc kufte
en
van Sina in gcduurigen alarm

,

hoop

i

:

had op de Eilanden Jy en Quemuy en
andere onder de kufte van Siaa gelegen, zijn voornaemfle verblijf-pjaetfcn. De Sinefen van de vaflc kufte
,

,

,

,

,

,

met het af fcheren des

zelfs die zich

een Gezant, Konjlantyn Nolel met
brieven van zijne Ed. )ohan Maetzuiker aen Sinq^lamong, Onder-koningh
des Landfcliaps van Fokten
en den
Veldheer Taijing Lipotti ten zelfften
einde, delgelijx met verzoek om den
vryen koophandel afgezonden.
Aengczien de brief aen den Onderkoning Singlamong d'oorzake en
oogh-merk van het afvaerdigen der
Oorlogs-vlooten naer de kufte van
Si»a, enhetaf zenden van eenen Gezant dervvaerts in 't kort duidelijk behelft
en dien volgens tot verklaring
van het volgend kan dienen acht ik
noodigh den zei ven hier voor afin
te voegen.
Hy komt dan op deze

'

onder de Tartar begeven hadbragten hen alle levens-middeien toe en dreven met hen onder den
duim koophandel. De Tartar eindelijk, om den toevoer van levcns-middelen aen denvyand te beletten , enj
hier door den zelven ten einde van zin uit:
adem te brengen, beval aen de vafte
Dees brief komt van Johan Maetzuikufte van S/mi langs den oever alle fteker algemeine Stedehouder, en
den dorpen en plekken te vernielen
de Raden wegens den Neerlanden in kolen te leggen.
fchen ftaet in de landen van Indien,
Op drie mijlen van den oever, te
aen Singlamong Onder koning of
landewacrtsin, moghtgcen volk woStad houder des machtigen Keizer
nen, opftrafïè van den halze. Hier
van Tartarye en Sina over het landdoorwierd AöAvw^rf.defgelijxdoorde
fchap Fokien : dien de God des hegroote neerlagen, diedeTartarsmet
mels een lang leven en veel voorbyftant van d'onzen t'elkens hem op
fpoet op de aerde geven wil.
zee en d'Eilanden aen deden, derwijze
Groot vermoozende Heer
benauwt, dathyzich desjaetszeftien
hondcrt en zeftigh met zijn geheele Den hriefdoor uwe Hoogheid onlanghs
maght van fchepen en volk na Tayo- aen onzen Stede-houder van Tayowan
ivan en Formofa begaf, en beide die gefchreven, heeft hy rechter tijd wel ontEilanden, alsookhctkafteel Zeelan- fangen.Ook is dees niet in gelreken gebledia, naeenbeleghvantien macnden, ven, daer op na eijch i' antwoorden en ter
inLentemaend desjaetszeftien hon- yivijj Oorlogs-fchepen met eenig krijgsvolk na de Bay van Engeling af te zendert een en zeftigh veroverde.
den
Wreedelijk wierden
om volgens uwe Hoogheids loffeverfcheide
Neerlanders en zelfs de Predikanten, ///^ voorfiel en legeeren, den Roover
als Antony Hanthroek
Ar ent Vincenim, )s.o\\ng-x gemeender hand te beoorlogen,
Leendert Kampen, Pieter Muts, en en op' t lijf te vallen. Maer wy hebben
andere mishandelt, en ter dood ge- het ongeluk aengetroffen dat zoohaefi
braght andere, tegens hetgemaekt deze Jchepen vanTixyowznvertrokken
verdragh in de gevangkcnisgehou- ivaeren, dezelve eenzwarenjiormkebden, zonder die namaels, hotgxoo-\ ben ontmoet : ivaer door zy in zee va» elte moeite by de onzen daertoeaen-', kandrezijn komen te verjlroien
eneegewcnt wierd
ook zommige
te willen laten ont- nige van die na Batavia
hairs
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weerwrakedanvan Koxingas bloetdorftige woede, t'effens op
flaken. In

toelegh van de veroverde plaetfen
teherwinnen, wierd een vlootfche-

iveerna

ren
\

:

Tayowan

hebben moeten kee-

hetivelk de eenighjle oorzake zy

waeromwy ofis goet voornemen

tot

uwe

Hoogheids welgevallen niet hebben kunpen, onder den Opper-bevelhehbet Inen vol brengen. Zedert dier tijd heeft
Balthazar Bart en Onder-bevelheb- de Roover Koxinga alle zijne krachten
ber /j« van Kampen
des volgenden in gefpannen om van ons kaJleelopTzjaers afgevaerdight
daer hene({em' yowznmeejier te werden, met het zel!
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ƒƒ

kanten met grof gejcbut te

heidinsgslijx van zijne zijde zal doen)

he(chieten,en.,geduurendeeenlelegvan
tienmaenden, met zijn leger daer voor

ineen vajl verlont met ^t Rijk van Sina.
te treden onder belofte van malkande-

've

van

alle

,

zoo dan iq^ te benauwen dat de Stedehou- ren tegen Koxinga getrouwelijk by te
der en zijn hy hebbende raedbejloten die Jlaen,en hem voor onzen gemeinen vyand
ilerkte hem in handen over te leveren: te houden en zonder nalat inge , zoo het
,

,

het welk ivy van d' onzen zeer qualijk
houden ge^aen te wezen, ter oorzake, zoo

wy bemerken

zyzich tegen s den vyand

,

niet mannelijk en

immers mogelijk is den zelven neffens
zijne aenhangelingen tot niet te maken ,
,

I

|

enalzoo te doen gevoelen de weerivrake

\

ah krijirs-luiden toebe- van alle zijne bedrevene boosheden.
Maer naerdien wy door het verlies

hoort hebben gedragen: welk anderen ten

,

van Tayovvan tegenwoordig gene bequame havens hebben, om onze fchepen
in fiorm en onweer te konnen behouden,

Jpiegelook niet cngeflrajt zullen laten.

Naerdien wy dan

,

dfftr het

,

gewelt

van dienfchelmachtigen rover, dus danig
groot verlies en fchade hebben geleden,
en voornamelijk dat hy tegens zijne ge-

wy eerbiedig dat uwc

zoo verzoeken

Hoogheid die voorzieninge gelieve te
dane beloften op het Eiland ^otmoiz\doen,enzooverre zijn gebietftrekt langs
veel ongewapende Cbriften menfchen de zeekuden te bevelen een plaetfe
zeer wredelijk heeft doen vermoorden, daer onze [diepen door noodt mogten kozoo gebiet ons d'almachtige God, die een men in te lopen dezelve aldaer minnevyandvaji zulke goddeloze werken en lijken onthaelt en donzen als vrienden
hier van gehandelt ; daer beneffens van ververeen rechtvaerdig Rechter is
wrake te nemen. Dies wy met alle kracht jchinge als anders voor geit mogen wehebben voorgenomen dien geweldenaer der gerieft werden.
Sina en Batavia, gelijk zijne Hoogte vervolgen en niet rufien voor wy hem
met de wapenen tot onvermogen zullen heid weet zijn verre van malkandre gehebben gebragt. En dewijl wy verne- legen : dier wegen is hoognoodig dat wy
men , hoe uwe Hoogheid mede niet an- ontrent Koxingaes vaerwater werden
ders zoekt dan dien rover feenemaelte voorzien van een welgelegen byeenverdelgen en '/ Rijk van Sina alzoo fee
komli-plaetfe om onze Jchepen by een te
male te bevrijden van den overlajl , dien houden en uit de zelve Koxingaes /öwhet zelve nu zoo vele jaren van hem heeft ken te be/pringen. Dies verzoeken wy
geleden,-derhalve, zo meinen wy als nu de uwe Hoogheid ons een zoodanige plaetfe
rechte tijt geboren te wezen om zoo wel believe aen te wijzen en in bezit te geuw Hoogheids als ons oogmerk te erlan- ven met toelatinge de zelve tegen Kogen. Ten welken einde wy, volgens uwe xingaes aenvallen ivat te verzekeren :
Hoogheids eigen voor(lel,ganfch genegen want wy verklaren zoo ivy het zelve niet
zijn onze oorlogs-magt te water en te lanmogen genieten het ons byna onmogede te voegen
met het krijgsheir van lijk wezen zoude den vyand de vereijchuwe Hoogheid : waer tegen wy vertrou- te afbreuke te kunnen doen Derhalve, zo
wen, dat Koxinga niet langzal kunnen wy dezen oorlog met kloekheit zullen uitheflaen. En om te tonen wy dit van herte voeren moeten wy ginder altoos en gedumeinen zoo zenden wy van hier, onder rig by de werken zijn: wanneer wy aennehet gezag van onzen Bevelhebber Balt- men willen de Stnefe zee van Koxingaes
hafarBort, na de bay vanWoY.(\Q.\3i een roof-jonken feenemaelte bevryden.
getal van twalefwel uitgerujle oorlogsAlfoo het drijven van een rechtmatidie ten opzichte van haere gen handel alle landen en volken doet
fchepen
Jlerkte en weerbaerheit wel drijvende ivelvaren en bloeien, en wy vanouds gekalielen mogen werden genoemt en be- woon zijn niet anders dan debevordei
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jlant zullen zijn,

doen ruimen

om Ko\\n^xdezee

te

ringe des zelven

,

ten gemeinen befte

,

te

'waer door hy niet weinig zoeken
zoo geven wy uwer Hoogheid
bekommert en benauwt werden zal: daer mits dezen onze toeneiging te kennen : te
ivy hoopen uwe Hoogheden haejl d uitweten hoe wy van herten gezint zijn,
iverking van zullen zien. ny maken ons het Rijk van Sina met onze koopmanby dezen dan fierk {mits d.it uwe Hoog- fchappen te verzorgen. Dit heeft voor
:

,

,

dezen

Tweede Gezand/chap of Bezending
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Zeflien oneen en een halve tak
Blocd-korael , aen een gepolij-

Koxinga door zijn quaed
velen belet : dies, om als nu

élezen de roover

ledrijf in

tot dit^oet

zoeken

voornemen

te geraken

,

ftctak.

-ver-

Drie pond en dertien oneen Barnflecn in vier groote ftuken.

V Rijk van Sina te

ivy d.,er toe in

mogen werden ingelaten, en voorzien met
open^ hieven van beivilliging des gr ooien Chams. Uwe Hoogheid believe ons

,

Een ponten vier oneen Barnfteen-

koracl in vijf en vijf tig ftukken.
de
Een
groot Bengaels Aikatijf
niet twijfelende of
die te bejle/len
Tien ftuks fijne Moereifen.
zelve zullen wel verkregen kunnen iverEen pikol Nagelen.
den aenqezien wy over zeven jaren
Een pikol Rompen.
wanneer de Keizer door twee afzonderEen halve kas Roozen-water.
lijke gezanten met gefchenken van onTwee honderd zeftigh katty Zanzent wegen is begroet daer van al toeen
zezginge
beloften hebben gehad : gedclhoud, in drie ftukken.
lijk uwe Hoogheid , die toen ter tijd het
gebied in Kanton had en met de onBatavia in 't kafieel , den een en
zen veelomgegaen heeft, mijfchien noch twintighflen van Zoomer maend , des
ivelindachtigh wezen zal.
jaers 1662,
IVy zenden aen uwe Hoogheid, met de,

,

,

,

,

-

JOAN MaETZUIKER.

zen brief, afzonderlijk afonzen kapitein

Konftantyn Nobel, om uwe Hoogheid
eerbiedelijk te groeten

rechte meininge in

,

De brief aen den Veld-heer Taifing
quam by na op een zelven

en wijders onze

V brede te verklaren
: met verzoek
dat

e» bekent te maken

,

uwe Hoogheid hem gunjlelijk believe te
hoor en, en weder eenjpoedig affcheid te
geven : belooven al 't geen uwe Hoogheid

,

Lipoui

,

zin uit: met inhoud van eenzelfftc
belofte en verzoek
te weten , ££»dragt e lijken met het Rijk van Sina Ko:

,

xingaes verdelging te helpen beiverke»,
met beding het den onzen dan vry zou
met den zelve» zal komen te bejluiten
voorgoet, vafl en van waerde te zullen Jlaen alle havenen aen te doen en onbehouden. Tot een gefchenk zenden wy hier kommerden handel te drijven, en een benevens aen uwe Hoogheid de onder/iaën- quameplaetfe op dekufle van Sina in bc'
de kleinigheden met verzoek de zelve zit te nemen : naer luid van den zelin teken van vriendjchap believen aen te ven brief, als op pag.^x. van woord
,

,

,

nemen :

tot
r

1

Scharlaken.

Groen laken,
n
<liuk>- -y
Zwart
laken.
\

ïr»« j
ten

1

,

I

Blaeu laken.
Een half (luk Krabroot-Iaken.
J

L

r
I

Root

)
j

}>Kroonras.

1

Muskus

(^

Zwart

,

:

J

j

Een fijn Lont-roer verguit en

gcci-

cileert.

,

Een fijn Snaphaens-roer: als boven.
Een paer Pillolen als boven, met
:

hacrc holfters.
Een paer fijne zak-piftolen.

Een fijne geëtftc vergulde zware
houwer lemmer.
bcflontin twalcf kielen
Twintigh oneen Bloed-korael aen
een fnoer van honderd en een
,

ftuki.

Hier op

:

Gras-groen

Eenftuk"^ Blaeuw

ftaet ingevoegt.

dan ging het by de Hooge Regering,
de Heer Generael /ohan Maetzuiker en Raden van Indien
op het toeruften en gereet maken
van weerbare en kloeke oorloghsfchepen
t' cfTcns de zelve met genoechzamc voorraet van allerlei oorlogs behoefte en lijftocht te verzorgen desgclijx met krijgsknechten en
boots-volk te bemannen. De gehele
oorlogsvloot, dus flagvaerdig ter rede
voor Batavia toegeruft tot herovering der eilanden Tayowan en Fortnofa, der OoftIndifcheMaetfchappye,
door den gemelden rover Koxinga,ioz
merkelijk groot nadeel in haeren
handel op Japan, afhandig gemaekt,
tot Batavia

i.

,

woord

ten
burg
veen

,

,

acht Jach-

Naerden , Zierikzee , DomHogelande , Meliskerke , OverZeehont , /Inkeveen ; en vier
,
als

,

flui-

^ital

van Sina
fluiten , de Vink , Loenen

vAn

efciut

,

ooti-volk.

,

,

Breukelen en

Ter Boedededet na behoren gewapent
metgefchut en krijgs-behoefce,en bemant metkrijgs en hootswolk.Naerde,
oevoert by d'Opper-bevelhebber Bijlthazar Bort,\v^sgt^2.^cni met vier metalen en acht en twintig yzere {lukken ; en bemant met honderd en zeventig man honderd dertien krijgsknechten en vier en tachtig bootsgezellen. Zierikzee, gevoert by den Onder-bevelhebbery^K van Kampen met
vier metalen en acht en tvvmtig yzere
ftukken honderd een en tnegentig
man:een en tachtig krijgsknechten en
:

,

:

hondert tien bootsgezellen. Z>o»7/^a;g,
gevoert by den Schout-bynacht KonSchipper Tslrant Boumeejier met vier metalen en een en
twintigyzereftukkenrhondert zeven
en veertig man twee en zeftig krijgsknechten en vijf en tachtig bootsgezellen. //<?^£'A7»rf'i? .gevoert by Schipper
HarmenSymoM/e.-mQtviet en twintig yzere flukkemhondertzes man:negen
en twintig krijgsknechten en zeven
en zeventig bootsgezellen. Meliskerke, gevoert by Dirk Gerritjen met vijf
metale en zeftien yzere ftukken: honderd en twee manrzes en dertig krijgsknechten,en zes en zeftig bootsgezellen. OverveeMygevoeri by Schipper Barem Jochemfz. met een metale en twintig yzere ftukken: honderd zes man:
vijf en dertig krijgsknechten en een
en zeftig bootsgezellen. Zeebout gevoert by Schipper Jatt Hene{rikfen,mtt
vier en twintig yzere ftukken : honderd negen en twintig man drie en
vijftig krijgsknechten en zes enfeventig bootsgezellen. Ankeveen, gevoert
by Jan Tsbrandjen van B. nk met een
metale en zeventien yzere ftukken:
drie en tnegentig man acht en twintig krijgsknechten envijfenveertigh
bootsgezellen. De Vink, gevoert by
Schipper Dirk Valk, met twee metalen
en elf yzere ftukken achtenzeftigh
man.vijf en twintig krijgsknechten en
drie en veertig bootsgezellen. Iö(f»(?«,
gevoert by Schippery^ïco/^ Hors met
elf yzere ftukken zes en zeftig man
fes en twintig krijgsknechten en veer-

fiantijn Nobel,
,

:

,

,

;

,

:

:

,

:

tig bootsgezellen.

Breukelen,gewotix.

of

Taijiftg.

f7

zere ftukken: achten vijftig man vijf
en twintig krijgsknechten en drie en
dertig bootsgezellen. Ter Boede gevoert by Anke Pieten Jonk met twee
metale en acht yzere ftukken een en
vijftig man: vijftien krijgsknechten en
zes en dertig bootsgezellen. In alles
drie en twintig metale en honderd en
zeftien yzere ftukken gefchuts vijf
honderd achten twintig krijgsknechten en zeven honderd en zes en vijftig bootsgezellen
te zamen twalef
hondert vier en tachtig man.Te gelijk
met deze twalef fchepcn ftaken drie
laft- fluiten Leerdam , Vogelezang en
Loojduinen met een rijke inlading na
Japan vervaerdigt ondcr'Hendnk vun
:

,

,

:

:

,

:

,

,

,

,

/«/^//l.alsOpperhooftjin zee;

met be-

vel van

zoo

den

zonder belet der reizc doene-

lijk

,

als

lang by de Vlotete hou-

was.

Ten dage

des vertreks
wierd de
Vloot, by den Opper- bevelhebber
Bort en Scheeps-raedjUit zekere reden
en inzichten indriehooft-gedeelten,
Efquadres of flachordensverdeilt, en
ieder flagorde onder befcherm van
een Opperhooftgeftelt: te weten.Z/i?rikzee Meliskerken , Hogelande , Ter
,

^^ot word
Zofi'lt<ieeiten

vir.

''*"'''

,

Boede met de {[mx. Leerdam m. Japan,
onder den Onderbevelhcbber lan van
Aampen , in den voortocht Naerden,
Overveen,Zeehont , Vink , met de fluit
Vogelezang n^Japan, onder den Opperbevelhebber Balthazar Bort in d^n
midden-tocht Domburg , Ankeveen,
Breukelen Loenen, met de fluit Loosduinen na Japan , onder den Schoutbynacht Konjlantijn Nobel, in den hindert och t.
Wanneer de E. Generael , Johan
Maetzuyker nevens de Raeds-hee:

,

:

,

,

ren, Karel Hertzing

e.n Rijklofvan
met
een
Sloep aen
gevoert
,
het Jacht Naerden, den Opper-bevelhebber der Vloote, Balthazar Bort;
den Onder-bevelliebber/^«i;^« Kampen, en den Schout by Nacht Ao»/?ij«tijn Nobel , ieder in hun ampt
met
,

Geuns

,

aflegging vaneede

gemachtigt, en
hunne bevel-brieven en bericht-pun,

ten ter hand geftelt hadden , lichte
de Vloot op de ree van Batavia het ikht hn

anker, en ftak op Zaterdaghs morden vier en twintighften van
,

by Schipper Abraham Pf»,mec acht y- gens

H

Zomer-

""*""•

Befchryvwg des Keizerrijk s

y8

Zomer-macnt, desjacrszeftienhon-

vacrvvater dicht byelkandre,

1

onder het los-

derc twee en zeftigh ,
branden van gefchut noord -ooftwaerds in zee om de reize na de
kufte des Keizerrijks van S/»a te ver-

aldaer

!

,

j

,

i

vorderen."
liland
Horen.

Tegens den middag

liet

de Vloot,

doorhetontftaenderflilte, het anker
benoorden het Eiland r<jw Hoeren vallen

alzoogenaemt nadeStadtHo-

;

i

allerhande ververfinge , te gelijk van
brand hout, anker-ftokken, hand-fpa-

ken, en ander hout-werkte verzien.
Des nachts , in de eerde wacht
keerde de wind met een labber koelte uit den zuiden: waer op het anker gelicht , en de koers noorde
ten ooften, hoewel met tragen voort-

gank, genomen wiert.

ren, in Noord-holland. Het leitin't gezicht van de Stad Batavia,na. by zeke
re andere Eilanden welke ook haere
,

namen van de Steden in Holland, als
Amfterdam.Enkhuizen, en Medenblik ontleent hebben
't zyidat het
Schip welk een van deze Eilanden
aldereerft aendced, in een van die Steden t'huis hoorde, of het Wapen van
die Stadt voerde ; of flechts de een
of ander te Batavia , zijne geboorte-ftadt, tergedenkenis, vernoemt'
;

,

:

j

heeft.

;

Al deze Eilanden hoewel volkloos
en by geen menfch bewoont,
leggen langs den oever
en landwaerds 'm, beplant met veelderlei
flagh van lommer-rijke boom-gewafin een aengenaem geficht van
fen

om zich

op nieuvan goet drink-water,

,

'

Den vijf entwintigften, zeilde de
Vloot op de diepte van een en
twee en dertigh vadem , met flappe
koelte , en veranderinge van wind
uit den noord- ooften , en den zelven koers.
Des maendags morgens , den zes Dakend
Zilandea.
en twintighften, had de Vloot, ge
komen ontrent de duizend Eilanden een ooftelijke wind , met tamelijke koelte en fraei weeder , op
de diepte van twee en drie en twintigh vadem fteck- grond
des m.iddaghs de Zuider-breete van vijf graden en achtien minuten, en den zelven grond, op de diepte van veertien
en vijftien vadem.
Ten zelfften dage, wierd by den

i

I

,

:

1

,

,

!

,

verre uit zee ; en in fulke ordre, als
of de kunft en arbeid van menfchen

Opper - bevelhebber

Balthazar Bort

en den gantfchen Scheeps-raet een
handen, en niet de natuur , dezelve zein of teken brief beraemt waer
aldaer met voordacht geplant had.
na de Opper - hoofden der Vloot,
Defgelijks geven de dalen , vlak- onder 't zeilen
fich te fchikken
ten en heuvelen , meenigerlei bloe- hadden
beftaende in volgende
men, kruiden en heefters.
Ipunften:
Onder deze Eilanden plegen de
Gedurende de reize, of zoo langals
Javanen en Sinefenop Batavia woon- anders gefchikt word , zal TerBoede
-

:

,

:

,

i

zei» ofu.
*'»*'•"/

j

hun viflcherye, met aldaer veel {befcheiden onder het ^ Hooft-gedeelte
fteen-braeflem,herder,enanderflaghj i;^« Jan Idze de Vink) het vuur
van vifch,(hierte lande onbekent,) in achter van de kampanje voeren , en
ovtrvloed te vangen.
ook hy daghe voor uit zeilen ; geHet geboomte krielt van meni- merkt de Schipper van ter Boede
gerlei zangerig gevogelte derwaerds daer op in dit vaer- water zeer bedred'inwoonders van Batavia, om dien ven is.
achtig

|

a £/g«<,,

dron.

:

aengenamen toon

te

hooren

,

met

jachten onder en aen dit Eiland
zich doen zetten
op gelijke wijfe
als die van Amfterdam na Haerlem
:

ofNaerden, omhetfchel quincklee-

Dies worden al de Opper -hoofden
van de Schepen uitdrukkelijk belafi
geduurtglijk 'oogh op

1

't

den, ten einde zyalle,

zelve te houals

hy ankert,

of wend, van gelijken doen:
ren en gefluit des Nachtegaels te om alzoo de vloot by een te houden
,
hooren, ter fpcel-reis trecken.
en het af- raken van elkandre voor te
Ten zelven dage wiert in den Raed komen.
befluit genomen eerft na d'Eilanden
Niemand Jal zich vervorderen des
Laver en Timon te zeilen, gelegen in 't nachs de l'uurman voor by te zeilen: veel
i

zeil gaet,

i

\

'

,

|

min

ii

vanSina,

ofTaifing.

5*9

opverheurte kan, tteVuur-man zaltiveevuuret? xan
'van vier rtjxdaelders , tenlafte van den gelijke hooghte op-zetten danderefcheSchipper , Opper ofOnder Stuer-man , in pen ieder een , om des te heet er hy elkandr e te blijven.
ïviens wacht de misjlag gepleegt zalzijn
Byflilte , en een achter holle en groZoo de Stuurman des nachts geraden

min koers

te verav deren,

\

'

:

}

ve zee zalmen zorghvuldiglijk

wenden, 'tzy door jcherpheidt
des ivinds ,ofanderjints zal twee vuuren neffens elkandre v^n de Kampanje
en d'andere Schepen ieder een vuur op-

vind

te

,

zetten, ten einde te

teken ook gezien

kunnen weten ofhet

geluk

,

Zoo men, gekomen

is.

Des nachts zal het veranderen van

j

,

heeftmen een Prinfe-vlagh achter af te
laten waeien , en daer neven eenfchoot
te fchieten. Zoo men by narht eenigh

,

man blijven.
ruime zee zalmen op een of twee
voorkoft reken winds niet wenden tot
ming, zoo veel doenelijk is van alle on-

, hydage
grond
werpt,
of

uitter zee

eenig land ftet ofopdoet

den koers ter bejchikkingvan den FuurIn

letten,

dat de fchepen elkandre niet te na komem ; maer in goeden afft and van elkandre blijven , tot voorkomingh van on-

,

I

land gewaêr word of grond werpt , dan
zijn twee vuuren bezijde elkandre op te
fteken en twee fchot^n te docn.

,

,

gelukken, en blyvi>!g by elkandre.

,

Zoo de Vuur-man des nachts geraden
Zoo eenige jchepen van elkandre koboven
vind te ankeren , zal twee vuuren
men te raken , en daer na weer in ^t geelkandre achter op de Kampanje fielten. zicht komen zoodanigefullen haer voorDit teken by de andere Schepen gezien, mars ze ds tot driemael op-hijjen en
zullen daer op ten anker komen, en een weer om laten lopen : daernaeenfchoot
gelijk vuur op de Kampanj: ftellen.
uit een grofgefchutftaken en het MarsIVanneer men geraden vind weer on- zeil op den rant laten leggen , tot dat
zijn
der zeil te gaen zal eenfchootjchieten, d' andere , des gewaer geworden
en met een vuur van de Kampanje het Blindt en Bezaen opgijt : op welk zein
zein doen. D^andere Schepen, ten te
weer na den anderen fullen mogen toemet
zullen
ken van gezien te hebben
loopen.
een vuur daer van blijk doen , en dan
Zoo dit quam te gebeuren in der
mede haer anker lichten.
nacht men zal elkandre met het ivoor dt
Of gebeurde eenige Schepen noodt Holla Schip toe-roepen : is het een uit
overq^uam 't zy van lekte, droogte, klip- onze vloot, zal antwoorden Viftoria :
pen land ofanderzints : zoodanig een gejchiet dit niet het is een zeker teken
zal by dagh een rolle doek uit de Mars van een vreemt Schip Sineefe Jonk of
laten waeien , en een fchoot fchieten. vaet tuig]). Des zoo mogelijk ware de
JVaerop elkeen gehouden fal zijn met Opper- ofOnder-bevelhebber ofSchoutfchuit en boot, allen moge lij ken byftant te by nacht die naeft by is zal verwittight
doen: op penenagoetdunken.
werden ; houdende nochtans zulk Schip,
Zoo de nood beftont uitbrand, zullen Jonk , of vaertuigh in gewelt. Is het
verjcheide fchoten kort op malkandre vyand het zal aen hetfchieten kunnen
gedaen worden om met pudfen en em- gemerkt worden.
mers zodanighjchtp te komen helpen.
Die b<j dage eenige vreemde Schepen
Men fal, ten einde de fchepen by dui- ofjonken gewaer werdt, heeft zijnvlagb
fter en miftigh weder niet van elkan- van achteren te laten waeien , en zijn
,

-

,

,

,

j

,

,

j

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dre raken , te mets een fchoot loffen , en
daer op den anderen antwoorden. Zoo
de Vuurman geraden vint , als dan te

wenden

,

fal met grofgejchutfchieten.

D'' andere fulx

horende

,

zullen

gelijke fchoot antwoorden

,

meteen

en dan gelij-

ker hand wenden.

Zoo men het by donkere nachten, door
(lorm en onweer ofby hol water, zal moeten laten drijven , of geen zeil voeren

Voor-mars-zeilte laten lopen

,

en weinig

tijds daer na weer laten ophyzen. Zoo
by nacht zal twee vuuren even hoogh by
malkandre uitzetten , zonder zich evenwel te vervorderen van daer na toe te
hopen : voor aleer de zelve den Opper,

bevelhebber gefproken en laft bekomen
heeft ; ten ware het een Portugeejch
Schip of Sineefe Jonk was , die het , met
fulx te doen , foude kunnen ontkomen.

H

2

In

Befchryvhg d^s Keizerrijks

vyan
handelen ,naer de Vlagde ah Schout -hy nacht o/Zierikluidvan lyzondere ordre, op die en an-\ïQC voeren.
Koopman Konltantijn Nobel, geftelt
dere oorlogs-zaken gegeven.
Schout-hynadt van de Vloot, naaftot
quaZoo eenige ]achten van de Vloot
dwalen ,'tzy doorflorm ofan- fcheit van Indijk , fio lang hy die Vlagge

wede Jan zooïanï(h

te

|

\

j

men af te

\

opX>om\i\xx<^\ in houden zal.

dere ontmoete toevallen , die zullen inuy , volgens uitdrukkeujn ,' v.y
dachtig zijn
"
^
GeneEdelen Heer
den
van
lijken lafl
rael, en Heeren Raden van Indien, tot

\

Pietcr Janlz. Veldmuis

',

,

Schipper

..

op

Eilanden iya«Makao, welk
in onze reis-wegh gelegen is , en fonder
Ook u
verlet kan aengedaen worden
oojlelijkfie

,

.

aldaer,volgensfekerlijk berecht aen hen
ivel-gemelte Edelh.

,

.

te

'

vinden , en genoechfaem drink-water te
hekomen. Zulx de af-gedwaelde Schepen ernjligh helajl worden het Eiland
de Lenias voornoemt , niet voorby te
loopen macr 'tfelve aen te doen , en aldaer de andere Schepen te wachten om
alfoo gezamentlijk de reife voorts van
daer te bevorderen , en den Vyand by
ontmoeting met te meerder ontzaghlijkheidhet hooft te kunnen bieden.
Na vertrek van het Eiland de Lemas en gekom 'n op de kujle van Sina,
zalmen eerjlelijk de Ba\ van Ingeling,
ofwelde Bay van Hokfieu ( als voor de
vequaemfle in het Zuider Moufon geoordeelt) ae>foeken en met de geheele
Vloot {uitgenomen dejapanjvaerders, die
alvorens haer affcheit verhopê te geven)
daer binnen loopen om tevernemen, hoe
de bakens van oorlog tujjchen de Tarters

,

,

\

I

Locnenf«TerEode
men

,

ook aen boort ko

enhunophcbbendehoogjle Krijgs-

,

bevelhebhers : namelijk de Vendrig , of
hy mangel van dien de Serjant. Dan
zoo deOpper-bevelhebber den heimelij,

.

ken Raad aen boort wilde hebben , zalhy
de witte vlagge, beneven eenen Topjtanj

\

,

\

der , van de Kampanje doen waeien.

De heimelijke Raed falbejhen
volgende perfoonen

,

1

ien,en eenjchootfchiet zullen, beneven
deperjocnen voornoemt al de overige
Schippers van de Vloot , als Breukelen,
,

\

;

en Koxinga gefleltflaen,en <ƒ Koxinga
zich in Sina ofop 't EilandFormofa ont-

Ysbrand Bou-mee-

Barent
Jochemfz. , Schipper op Ovcrveen.
Harman Symonrz. , Schipper op Hogclande.
JanHcndrikfz. , Schipper op
Schipril?» Zeehond. Dirk Gerriifz.
per op Melis kerken.
Jan Xsbranfz.
van Bank , Schipper op Ankeveen,
Valk , Schipper op de Vink. Kriftoffel
Eduwartfz. //x/'i?*?/.
By aldien de Ovper-bevelhebher de
roode Vlagge van de Kampanje laet ivae-

een Vergader- en hy-een-komft plaets gekoofen hebben Ifla deLemas , een der

een goede Rede

Naerden.

üer, Schipper OjöDomburgh.

:

Hendrik

in

de

Indijk,

Jan Idfe de Vink. Konflantijn Nobel.
Pierer Janfz. Veltvoornoemt.

!

'

muis Schipper op Naerden. Ysbrand
Boumeeflcr, Schipper op Domburgh.
,

Zo de Opper-hevdhebber, de Overheit
van de fluit Loofduinc begeert tefpre-

Lemas, ken,fal een wimpel achter van de Bejaens
nadekuJlevanSiwx, eenige ) achten ko- Reede laten waeien : 'tJacht Zierikzee
men vandeVloot te geraken, inde genoem- leen fj'impel van de Voorjleng : 't Jacht
deBayen van Ingeling p/Hokfieu defel- Domburg een Geusje van deKruisJieng.
ve weder tefoeken en te vinden hebben.
IVie nalatig in defe Punten bevonden
JVanneer de witte Vlagge van achte- word,fal door den Fiskael daer over aenren van den Opper - bevelhebbers jacht gefproken ivorden , en na bevinding en
houd. Dies zoo op den wegh van

]

'

ivaeit en te gelijk daer uit eenfchootgedaen werdt , zal de B reede Raadvergaderen , die beftaen zal in de volgende

eijch van faken

,

perfoonen, om aen den Opper-bevelhebher zitting te geven ; namelijk

yicndnk\n(^\}k,Onder-voorzitterop

Loofduincn.

j

\

1

I

I

doen boeten enflrafjen.
Aldus gedaen en hejloten in V Jacht
NacrdOjZeilende ontrent de Duizend
Eilanden; den fes-entwintighjlen van

Zomer maend

,

'desjaers fejlien-hondert

twee-en-jejlig.

BalthazarBorr. Jan Idfe de Vink.

Des

van Sina

6t

of Taijïn^.

,

Had des avonds met Sonnen onDes Dingsdaghs morgens den federgang
den hogen en uitftckenden
venen twincigften, bevond de Vloot
haer, met een zelve wind en weer, berg Monapien op 't eiland Banka, in
op de Zuider breete van vier graden 't noorden, en den vierden de hoek
,

,

j

,

j

,

j

j

des na - miden achtien minuten
daghs verby de hoek van Boomtjes
Rif , op cJf , tien, en negen vadem
Heek-grond. Des nachts op de diepte van veertien en vijftien vadem
fteek-grond , werden de banken des
gemelden rifs van verre gefien.
Des Woensdaghs morgens den
achten -twintighften had de Vloot
op de diepte van dertien en veertien
vadem (de wint ooftelijk) het eiland
Lucipar oiLukapar , zuideten weften
andcr half mijl van haer. Lukapar is

van Sumatra weft zuid- weft een mijie van haer.
Bauka is een eiland , omtrent een
mijle van Sumatra, bewoont en vrugtbaer en vol boftchen.
,

:

\

,

ioomtjes
R,f.

,

,

Den

Vrydaghs was
de Vloot des middags gevordert tot
de zuider breete van een graet en
twee en twintigh minuten had de
Pocle ToMtjou, dat 's zeven eilanden,
ooft ten noorden
vier mijlen van
haer, op de diepre van feftien en ze-

ï

gelegen tuflchenhet eiland Sumatra,
recht in den mond vandeftraet Banka
groot in den omtrek veertien

j

,

.

'

'

i

|

'

:

}

bofch-rijk Eiland

;

en doet zich het

ventien vadem fteckgrond. Deze eilanden leggen dicht by elkandre,
doch onbevvoont.
Dicht aen Poek Toutjou ten oofte, EiiantiUn^^'
leid het eiland i/w^^i?, bewoont byviffchers en boeren aen dezee-ürandea; maer landwaerts in by volken,
die derwaerds van den hexgPajjarvan

j

geboomte, door zijne hoge kruinen,
wonder vermakelijk van verre uit
zee op. Het word door-fneden met op
j

verfcheide water rijke (Vromen, waerom aldaer goede ververfchingh van
vifch.dcfgelijx van heeften voor den
Zec-man re bekomen is. In de bof-

'

!

j
'

,

:-"•

•

"^^

fchen houden box-voeten.
Des namiddags, op de hoogte van
driegraden, en zeven minuten, lagh
Lukapar drie mijlen zuid -zuid- ooft-

roekTou^J""-

,

Hetiseenonbewoont.doch

mijlen.

,

:

,

kapar.

dcrtigften, des

,

,

Eiland Lu-

b7^».v
^''"'"'

met der woon getrokken zijn. Want deze 'uiden, geteeft en gefoolt door den Koning van
Pajfarz'an mctzware fchattingen en
ongemakken verfpreiden zich aen
't

eiland y^z^iïT,

,

,

verfcheide oorden.
j

De

meefte hebben met bewilliging
des Konings van Bantum achter de
Stad, op dekuft van Sunda aen den
waerds van de Vloot en de eerfte voet van den berg Gomon Bezar de
hoek van Sumatra, aenbak-boort op Stad Sura , en verfcheide dorpen ge2y. De koers was noord-ooft ten oo- bout met opwerpen van eenen eigen
ften, op de diepte van dertien en tien Koningh; hoewel fchatbaer aen den
vadem , langs dekuft van Sumatra.
Koningvan Bantam. Andere hebben
Den negen en twintigften, des mid- zich op dit eiland neergezet, enftedaghs zeilde de Vloot verby Poele dekens en dorpen gebout, daer zy
Nancba, gelcegen in de ftraet Banka, lange jaren in vryheid waeren maer
dcrtigh mijlen landwaerd in op de onderworpen zich tenleften.'tzy uit
zuider brete van twee graden vijf en liefde of dwang.dcn Koning van Sura.
rwinrigh minuten, en had de derde
Deze luiden leven vreedzaem en
hoek van Sumatra , een kleine mijle vriendelijk. Erneren zich meeft met
van haer.
den landbou: volgen de lere van den
Poek Nancha dat 's eiland Nancha: ouden Pythagoras ; die de verhuizin(want Poek is zoo veel als Eiland en ge der zielen uit het een hchaem in
Nancha óC eigen naemdesEilands, ) is het ander ftacnde hout: want zy dorond eiland gezeid , alzoo genoemt den nochteecten,'t geenlevenontfanna zijne ronde vorm. Het is acht gen heeft.Zy gaen gekleet met wit pauurcngaens in den omtrek groot, en pier, gemaektvan bomen, te weten.
onvruchtbaer heeft niet dan zandige Hechts met een ftuk om 't hooft geduinen , en aen ftrand flechts eenigc bonden, en een grote doek om 't lijf,
fchilpadden.
voor de fchamelheid geflagen.
Die
H
j

'•

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

:
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jysgk:

allerlei goeden
hoewel in geen groten overvloed; maer meenighte van zekere vogel -nesjes, die van daer na Si»<7, voor een lekkernye, overgevoert
worden.
Den eerften van de Hooi-maend,
des middaghs, bevond de vloot haer
op de Zuider- breedte van vijf en
twintig minuten: peilde d'ooft hoek
van het eihnd Linge noord-weft, en
Poek zay of eiland Zay 2uid-weft ten
weftenvanhaer,op de diepte van achtien en negentien vadem
graeuwe
fand-grond gemengt met fchulpjes
de koers was noorde ten ooften de
wind zuid-ooft ten zuide.
Poek Zay zijn verfcheide kiene en

Des na-middags

Dit Eiland heeft

lijf-tocht

;

,

,

:

,

:

Tetle Zay.

,

verviel de Fluit

Loosduynen wel zeven mijlen be-oo-

op fee-

ïiQnh.QX.h.\h.n6.Poele Panjatig,

kere onbekende , en in de Kaert niet
getekende klippen. Derwaerts begaf
zich de Onder- bevelhebber Jan van

raekte.

Poe/e Panjang is lang Eilandt gezeid alzoo genoemt na deffelfs fmal;

en lenghte. Het is onbewoont,
doch rijk van bomen, daer in zich
zeker vogel onthoud Eme of Emen
te

,

by d'Indianen geheten. Hy is lang
van hals en hoogh inzonderheid
met opgerechten halfe ruim vier
,

,

,

,

,

eilanden van Teffelcn de Küeter doch
vallen watklipachtigh.

twee berdekens van perkement die
twee duim lang en vermiljoen root
Den tweeden,desSondaegs, zeilde vanverruwe zijn.
de Vloot des middags op de noorder
Klufius befchrijft dezen Vogel wijt,-

,

,

,

breedte van drie en vijftig minuten.

^i^

Aampen, met bood , fchuit en werptuigh,' fulx de Fluit, door fpoedige
hulpe, onbefchadigtvan de klippen

onbewoonde eilandjes, afgelegen van voeten en eenige duimen. Heeft
clkandre op gelijke fatfoen als de voor aen den hals twee quabben als
,

P"''*^""-

'""^

lopig

m de volgende woorden

:

Deesy
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wanneer hy met opge- de vogel niet vliegen , nocht zich van
rcihten hoofde ging^, voas over vier voet \d'aerae kan opheffen. De fchenkels waeneenige duimen hoog: want de\hals van ren in de ronte vijfduimen dik , en met
veelfchorfenenbreedejcbohben bedekt,
't opper-hooft tot het begin van den rugh
injonderheid
boven 't buigen van de
bet
duimen
lang,
ïvas omtrent dertien
voet. Hy had dikke harde voeten, met
lijffelf twee voeten breeds de dy benen
met dejchenkkeh tot het burgen van de dry dikke klauwen verfien voor als met
voeten J'eventhien duim lang; maer de J>hobben bedekt achter geheel vereelt
lengte des lichaems van de bvrji tot de van welke de middeljie langer als d' an.
dere, uit dry leden bejlond de binnenjie
ftiet was omtrent dry voet. De pennen
uit
een en de buitenjle uit twee. Alle
die hetq^eheele lijf
oft liever vederen
met het onderdeelvan denhals , dat aen de nagelen waren groot omtrent twee
de borjl en rugnaejl is , en die dedybe- duim lang, dik, hard en hoornachtig:
Hen bedekten, waren over al dobbel uit HethooftnaerdegioottevantHjfkkin,
een zelve klein en kort knobbeltje voort- enby nakael: van ver ruw uitten zwarkomende , en op malkander leggende] ten blaeuw, met het boven deel van den
opwaerts een weinig dikker neerwaerts hals : in welke haer eenigejwarte hairen
dunder en teerder, envanverfcheiden vertoonden : de ogen een weinig boven
lengte gelijk ik in de huidvan dterge- defpleet van den bek waren groot brandende en bars de Leeuws-ogen by na
lijke vogel, u;f//f f Krifliaen Porret, é-e^

Dees ,zeithy

,

\

j

\

,

\

,

,

\

:

\

,

,

.

,

\

,

\

\

,

I

i

,

,

\

'

,

,

neerftig onderjoeker en kruidmenger,

gelijk

,

dieeenige zwarte hairen omcin-

mede de klein ontblote
, gelijk
doorgangen der oiren , die hy achter de
op V midden-hjj en de zijden langer na- ogen had. Het voorjte deel van den bek
mentlijk fes oft feven duim , maar aen was gebogen , en een weinig boven de
'tuitterfle omtrent defliet (want hy had punt met twee gaten, die het gebruik der
geenjleert) waren negen duim lang , en neufgat en gaven , ver Hen : van welkers
tot

Leiden bewaer de, gefienhebbe. Want

die aen den onder-hals ivaren korter,

gelden

\

1

'

'

harder als de andere. En hoewel alle middeljie tot hen hoojt-top toe een opgezoo waren zy nochtans rechtekroonflorid van eenhoornige zelfomtrent drie duim hoog,
niet breed, maerjmal, met y Ie zijdige [ftandigheid
hairen daer tegen overftaende ver den, uit den geslenbruinachtig, welke ikverzwart van verruw , die nochtans om- flonde dat in 'twifjelen der vederen aftrent de dy benen helden naer het af viel en weder met het hergroeienvan
grauw : de jeenuw als inde anderejwart dejelve wie(fen. Het opper deelvan den
blijvende. Deze vederen hadden die bek was van zijn fpleet tot het uitterfle
vormenfiand ,datvan dever afjiaende punt vijf duim lang: het voorfie deel
de huid van dien vogel konde geoor deelt van den hals omtrent vier duim onder
,

hard en bars

,

j

,

\

,

'

,

\

'

\

,

iverden niet met vederen ,

maer alleen
een Beren huid be-

lijkmetvlokken, als
dekt te zijn , en geen vleugels te hebben;
alhoewel haer die niet ontbreken , maer
die onder de vederen de zyden dekkende verborgen , en met vier groot ejwarte
,

\

t

pennen verJien zijn; gelijk ik in die vogel aenmerkte hoewelJy daer afgerukt
waren, en van haer lengte nietfe kers kan
jeggen : maer de gebrokenJchachten waren dik hard, en va/i en drongen in V
uitterfle deelvan de vleugel d^ep in. Het
opper deel van de vleugel, dat aen V lijf
vajl was , had de bedekkende vederen
, met die gelijk , welk noch aen de borjl
Jlonden : want het is te duchten dat deze
vleugels daer toe gegeven zijn om hem
in't lopen te helpen
want tk gelove dat
,

,

,

;

,

,

,

,

den bek, had twee hangende vliefachtige
lellen
oft baarden twee duim lang van
een hoog-rodeverw. Het achterdeelvan
den hals was van gelijken kael, en van
en
't hoof na de lengte roodverwigh
daer na zijn ondtrfie deel met e enige
rode vederen bedekt , daei e enige zwarte onder gemengt waren. Maer hoewel
deze Vozeleenige tekenen met de Struisvogel jchijnt gemeen te hebben gelijk
een klein hooft , uit den aert by na heel
kael, en al eet wat hem voor geworpen
word ; nochtans heeft hy geen twee-klovige voeten maer is met dry klauwen
,

,

,

verzien, gelijk wyvoor gezeit hebben^

zonder fpoor op de wijs vnden Otis of
Tarda, en daer om zoo Jierk en zwaer,
dat ik in den Thuin van den doorluchtigen

^
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de ^maer een van die xvelke ik binnen Amoen Graaf {met tvclke Graaf ik in
Jierdam zag.was by na van de zelve groTuin lelaen was om dien Vogeltejien)
eens te, vorm envenv met datvoorgaende:
aeftenhebbe een boom, zoo dik als
eenige ivaren meer rond, andere kleinMans d^been, geheel gekneuft, en fjn
der, en de venv vanjommige was lichter,
xvelk de Graej beve,

fchors afqeknae<it, V
van die
Jligde met de Voeten en klaeuwen
Vogel afger eten te zijn ; want hy doet fyn

en minfray. Voorts is my verhaelt dat de'
ze Vogels de Molukze Eilanden niet ei-

\

maer ook in Sumatra, Trapobane, en in de nabuurige v aft e landen
gevonden werden. Dus verre Klufxus.
Des Maendaegs , den derden verwelke hy vecht.
volgde
de vloot haeren koers Noord
voorhem
wat
alles,
Maer hoewel hy
Noordooft waerds
met een fraaie
geheele
geworpen wierd, inftokte als
had
Orangie-appelen en diergelijk nochtans koelte uit den Zuid Zutd-wei\
des middaghsdeNoorder breete van
ivas fijn gewoone koftTarwen ofte fVittetwee graden en drie minucen, en in
gebrol>rood,'t welk hy, in z^rooteft ukken
t verre geficht het eiland Poelo Tingi,
ken, inftokte. Ik verft on de dat hy zeer
graeg verfche Hoender-eyren at die hy Noord-weft ter zuide van haer, gelijk
met deJchaeHnftokte,maer indien hj niet des na namiddags Pöf /e yf«r<7, Noord
In de eerfte
heel gefond was ,fchoot hy die achter we- Noord -weftwaerds.
Zierikzee , bewacht
het
quam
Jacht
inftokkende
weder
die
daer
na
der uit:
Ter
Boede
Sy
neevens
de vveft-zijaen
hield hy die binnen en verteer defe.
verzekerden my dat deze Vogel een de van Aura op dertien vadem ten
Mannetje en ge fien was dat hy zomtijds anker en vuurde ieder dien nacht,
een teel-lid uitfchoot , geli-k als die van met hetontftekenderlanteerne, van
achteren tot kundfchap voor de oveeen Kameel. Voorts hoor ikdatdefche
pen welke in 'tjaer van de geboortevan rige achter-gebleve Schepen
Den vierden, des dingsdags, liet de
Chriftus M. DC.III. uit de Mol/ukze
Eilanden in Holland weder quamen,twee opper- bevelhebber, Bort , met het
zoodanigt Vogels wel mede gebracht, Jacht Naerden , in gezelfchap van de
maer op de rris geftorven zijnde over- Jachten Overveen Zee-hond, Vogelhoord geworpen hadden ; hoewel haer zank , Hooge lande , en Vink ter ielfhuid om de zeldenheid hadde konnen fter plaetze het anker vallen
want
bewaert roerden. Niet te min heb ik op de Scheepen Loofduinen Domburg,
dat felvejaer binnen Amfterdam dry oft Ankeveen
Breukelen , Loenen
Mevier eyren van die Vogel gefien die van lis - kerke
Leerdam
naemen haren
de Koopluiden gekocht waren en een koers naer het eiland 7//w<)» volgens
iveinig te voor een binnen Leiden by
belluit, ten dage des vertreks genoPorret, dat heelfchoon en'tgrootftvan men. De boots voeren aen land, om
allen was: want de omloop was in de lengverfch water in te nemen, en hout te
te vijfthien duim : in de breedte twaelf, kappen. Veele praeuvven met vifch,
zoo dat het om
hoenders , bokken , verfcheidene
eft een weinig breeder
hjn groot e niet minder voor een vat , als vruchten , als Pieflang, of Adamsapdievan deStruifvogel,welkena'tfeggen pelen,Patatafeh,Oebyfen,Klapmuiren
vanVlinnxs de oude plegen te gebruiken, enNankuHen, wierden aen boort geqehouden jtonde werden. En onze tijdt braght, die d'onzen voorgeldkochgebruiktefe noch om die oorzaek : iVant ten, ofte tegen kleeden verruilden.
ik heb niet eenmael de eyren van de
Des morgens, den vijfden lichten
S trui/vogel in Silver beftagen tot kop- èi^Y\\x\tVogelezank , Zee-hond tn Vink,
pen fien gebruiken. Maer de fchaelvan \\2,t'i2,VikG.i?,,^xi\\c^tx\.,onèLQx. Poele Pihet ey van dezen Vogel was niet heel /?«g,ter ree, om ververfinge en branddichh nocht ook zoo wit als dat van de hout. Pt^e/e P//<7«_g is een tamelijk volk p^e/*
Struis maer aen het einde van venv uit en dorp-rijk eiland.
Al d'inwoonders /""iden geele groenachtig met veelftippelen flaen de viflchery of landbou ga: want
van een volkomen groenheid verften: zy alle van jongs aftot groten arbeid
gen zijn

gewelt niet met den bek voorwaerts,
maer zichfchuins keerende , valt hy met
omgekeerde klauwen die gene aen, met
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.

,

,

j

:

,
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,
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gehouden worden. Men vind even- ophetftrantgaen neerzitten en op dewel onder hen veel fchrandereherfle- ze rotfen hun neften van zekere onbenen afgerecht op letter kunft en kende ftoffe maken met de zelve door
koophandel. Alhier, gelijk ook op de een zonderlinge kunft daer aen te hech,

,

,

zeiizame
vogei-ne-

"

en
worden zekre

Hebbende

de zelve deyren ge-

i^ufte desKoningrijksvanvJijw/JiïM,

ten.

op het eiland üngen ,
vogelneften gevonden , gelijk hier te
lande de zwalu we neften , die op gro-

leid en jongen uitgebroeit

in

,

vliegenze

weer wegna andere plaetfen, en geven
den Zeeluiden de neften ten befte , die
met
Schepen vol na Sin^t. en Japan overte maeltijden en banketten lekkere
difch-gerechten verftrekken. Ja d'in- fteken om te verkopen , tot lekkernyen
woondcrs, op hun Nieu-Jaers Feeft, voor den mont.
De neften zijn gelijk doorft:hijnendt
welk in Sina met groote ftaetfie geviert word, vereeren elkandregewo- geelachtig van ver ruwe en beft aen uit
een bezondere en tot noch toe onbekennelijk met zoodanige neften, ten te
ken en erkentenis van vriendfchap. de kruidige ftoffe. Zy hebben een zon,

'

,

Deze neften worden voorkoopman-

derlinge eigenjchap by haer, wijlze

,

hy

'tzy vijch
fchappen van daer na Sina vervoert, de fpijze gedaen
vleeft:h
pond
voor
eenhulveTahers, ofgroente den gerechten een wonder
en ieder
ontren 1 1 wee Spaenfche dukaten, ver- aengename fmaek byzetten.
kocht. Zy zijn gezont voor de mage
Zy brengen, zoo e enigen willen de
herlTenen
en
ftoffe der neften niet van andere plaetDe voort brenging dezer neften jen,maer braken eenftijmige oftaie ftoffe
uit de mage en ingewanden, die zy aen de
gefchiet aldus:
Zekere vogelen gelijk zwaluwen, rotfen vaft hechten en tot neften maken.
Dan wijl hier toe vocht van noden
werpen op zekere tijdt van 'tjaer,
wanneerze ruien of paren,uit den bek IS , vullen zy met zekere ftijmige vocht,
Zeker fpeekfel en lijmige vocht waer die op de klippen fchuimt , de bek en
van zy op de rotfen wonder kunftig, wieken , in het overvliegen , en befprendoor drift van de natuure
deze gen daer mede i" eiken s , door de heneften maken met het een fpeekfel wegenis derflaghveeren , de nesjes toi
op het ander te hopen. Wanneer het vafter ftevigheid der aengehechte ftoffe.
By wijle gebeurt , dat door hijfter
Ipeekfel droog is , word daer van een
neft , in vorm van een grote lepel,
onweer een grote meenighte dezer nemet een weinigh verheven kanten. ften f effens met d' eyren , geborften
Eenige honderd pond neften, (zulk door 't geweld des waters in zee valt
een grote meenigte is 'er,) worden tot fpijze der viffchen. Dus verre Kir,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

jaerlix aldaer verzamelt.

Wanneer de

cher.

en de
neften voltoit zijn, welk by na in een
zelven tijd gefchiet, leggen deze vogelen hun eyren daer in en broedenze
ruitijdt uit is

,

Ook

gedenkt Philips Martijn

,

iti

zijn verhaeldesKoningrijksvan Tun-

van de Jirant van Sina , vol grote
en kleine klippen: op deze hrand de
zee met jzelijke haren en een groot ge-

in volgende woorden , deze
vogelen in het Koningrijk van Tunking vindmen zoo meenigerlei flagh
van gevogelt , als in eenig ander geweft
van Ooft-Indiën. Aldaer heepmen zekere kleine vogeltjes , gelijk Zwaluwen , die dicht by d aerde vliegen ,
en hunne neften op de klippen van Kochinchina maken : ja zijn deze neften
'zeer koftelijk , en worden zoo dier ver-

van water.
Van binnen in het midden dezer klippen komen {van waer weetmenniet) in
de Lente op eengezetten tiidt , zekere
onbekende vogeltjes , in ontelbare mee-

van hare zeltzame deucht eu
goede werkingen , die zy den gezonden
geven, tot hehoedinq^ voor ziekten, en
denkranken, tot opwekking van de luft

nighte

toteeten,

uit.

Kircher fchrijft aldus van deze eet-

bare vogel neften
Tujfchen

Kochinchina en het eiland

tiainnn. leid zekere Zee-kuji , niet ver-

re

tvelt

,

,

die gelijk

Zwaluwen aenjlonds

king

,

:

kocht

,

als de lekkerfte dijchgerechten

ter oorzake

I

Tot

Befchryv'mg des Keizerrijks

6S

kunnen
tot noch toe heeftmen niet
zijn:
iveeten, van wat ftoffe Aezeneften
enhedezelve is tai, en doorfchijnend ,
holletjes
ftaet uit vele kleine

,

in

j

vorm

,

:

,

j

'

j

I

\

j

kruideryen

,

,

,

,

,

de lufl van eeten. Ten tegendele
van andere fpijze , die de lufl in het
eeten doen vergaen ; daer deze dezelve
oneinde lijk vermeerderen.
Daer valt ook veel Ager-hout en
lijk

:

kent.

Op klachte van den Opper-bevelhebber Bort , namelijk veel jongh,
flecht en onervaeren volk op te hebben , wierden van ieder Jacht twee

Katoen.
,

des Sondags lichde Jachten Zierikzee , Hogelande,
en Ter Boede d' ankers en liepen onder den noord-ooft hoek van Ttmon
by het Jacht Naerden , en andere

,

toebereid met bequaverwekken zy wonder-

den beften,

Des Donderdaghs
d' Opper -bevelhebber

Den negenden

te

D' Opper - bevelhebber
Bort ,
deed op Naerden van achteren
de
om den Breewitte vlagge waeien
den Raed te vergaederen.
Men
vond dienftigh weder Zee te kiezen
en wierd de Zein- brief neven het genomen befluit onderte-

,

Bort uit

deed

de reegen en donder.

fchepen.

Zy hebhen in zich zelfs of alleen gene fmaek ; maer gelijk met de Kampernoelltn gefchiet

Des namiddags ontftond een har-

,

I

lichtelijk op

flukken tefnijden.

me

nigte.

1

een wijle in de fchaduwe te

dan

des Zaterdags, hak-

,

bofch riemen , ankerftokken , boomen en handfpakcn voeren met de
en vongen herfloep uit viflchen
ders en fteen-braefTem in groote mee-

;

making, om feeten, gefchiet in dezer
warm
tvijze : zy worden eenen nacht in
en
week
zy
toe
ivater 'geleid , ter tijdt
murruw worden : daer na , dus week
zijn

bequamen.
ten die van hetfchip Zierikzee uit het

jvord aengerecht zonder het opd/ffchen
dezelve ont'van dezefpijze: en zoo
aenvolmaekt,
niet
breekt, de maeltijdis
toeis.
De
gezien deze de hefte lekkernye

gemaekt
drogen geleid : en

in groeten overvloed

,

Den achtften

Geen gajlrnael

van grote zeehoornen.

,

en Oebyfen

!

het Jacht Naerden een kanon-fcheut,
tot teeken van onder 't zeil te gaen:
dan naulix was deflelfs anker gelicht,
of 't Jacht dreef fterk na de wal,
fulx 'tanker weer in de grond moft.
Verfcheiden kanon - fcheuten deed

der kloekfte bootsgezellen gelicht,en

opA^^^ den over gtzet: uitgezeidhet
Jacht Vinkeveen , welk dertien man

Naerden : waer op d' Onder - bevelhebber Jan van Kampen , voorzien
met boodt fchuit
en werp tuig,
derwaerds fpoeide
en vond Naerden wel drie kabel lengte van de klippen afleggen op goeden fteek-grond,
machtig om een harden ftorm af te
rijden. Door het uitbrengen van een
werpanker raekte Naerden weer onder zeil en wierd van de andere ge-

van Zierikzee over nam.
Des namiddaghs raakte de vloot
weer onder zeil nam haeren koers
noord-noord-ooftwaerds en peilde
met S'onnen ondergank het Eiland
Timon , zuiden ten weften en zuidzuidweft, ontrent v^f of zes mijlen
van haer.
Den tienden , des namiddaghs,
was de Vloot op de noorder-breete van drie graden en acht minuten,
ter diepte van zeven en achtender-

volgt.

tig vadem

,

:

,

,

;

,

Den zevenden

des Vrydaeghs
liepen de Jachten, Zierikzee Hogelande en Ter Boede aen den ooft-kant
van het Eiland 77wo«;(want het Jacht
Naerden en d' andere fchepen laegen
aen de noord-ooft hoek gezet ,) op
dertien vadem ten anker ; daer zy

ï

,

I

,

water brandhout ,en ververfinw van

zand-grond.
des middags, had de
Vloot de noorder -breete van vijf
graden en vier minuten op veertig
en een en veertig vadem fteek-grond^
den volgenden dag , des middaghs,
de hoogte van vijf graden , en zes
en vijftig minuten , op negen en der-

Den elfden

,

,

,

j

I

I

I

tigvadem fteek-grond.
Hoenders Bokken Vifch Pifang,
Was den dertienden op de noorder
Klapmutfen , Patatafen , Nankullèn breete van zeven graden , en zes mir
,

,

,

,

j

)

'

nuten.

van

S/fta,

ofTaifwg.

gy

op de diepte van negen en land van S/na eermen komt by de
twintig,dertig en eenendertig vadem, kuft der eilanden \znMakou.
De hooftftad is telandewaerdsin
Doch was Nasrden met zijn onderhoorige Schepen om de ooft, byna gelegen, gelijknamig met het Koningnuten

I

,

,

j

j

^

,

uit 'tgeficht van Zierikzee gcfteeken.
Den veertienden, des middags,had
deVloot de hoogte vanachtgraden en
feflienminuten,op de diepte van twee
en drie en twintigh vadem fïjn zandgrond, gemengt met witte fteentjes.
Des nachts, in 't laetfte van de eerfte
wacht,vertoondenzichdetweeEilanden, gelegen ontrent of beweften het

EihndPoek oi Kani/or eenmijlevan
,

D' andere Steden zijn Vare/la
Penaria en Tauchonarella. Dit geweft
heeft de volheid van allerlei lijftocht;
en 't gebergte meenighte vanOlifanten:die van daer na verfcheide oorden
vervoert worden. Aidaer valt ook
veel en het trefièlijkfte Kahmhakhout welke by eenigen Kalampart,
by Linfchoten Kalamha en Kalumhes
rijk

j

j

\

'

I

i

<

.

,

\

of ylloës-houz,

;

by

d'Arabierenv^^<j/«-

deVloot,opde diepte van achtien va- ^ew en i/d-^/, by d'inwoonders van Z«dem. Poe/e of QÏhnt Kan<^or\ciz om de rafte en Dekan 6V/ genoemt word.
bocht van Jw/zz, by doku^ Fancinaer Het is een zeer welrick ent hout: welk
Kamhoeiui. Het is onbewoont groot men zeid zijn welriekendheid door
i

,

|

,

den omtrek: leid
beftuuwt met hoge klippen en berge,
daer grote boomen opgroeien. Evenwel valt hier grote ververfching voor
defchepen.die dit iland aendoen.
Den vijftienden,'s morgens, had de
Vlootdenoort-oofthoekvan'teilant
Aflwrf'o/-, zuid-ooft ten ooften, drie of
vier mijlen van haer op de diepte van
zeventien en achtien vadem witte

i

het verrotten onder d'aerde,vcrkrijgt:
want het verfch hout is niet vvelrie-

drie ofvier mijlen in

i

,

i

:

j

i

,

zandgrond, gemengt met fteentjes.
Des middags wierd de hoogte van negen graden drie-en-twintig minuten
,

gepeilt,opfeventien en achtien

vadem

zand-grond, gemengt met fteentjes.
Den zeftienden, des morgens, zeilde de vloot op de diepte van vijftien,
en zeftien vadem en peilde de tafelberg Noord-ooft wacrds van haer, ontrent drie mijlen buiten de wal , met
een fraeienzand-oever voor den felven. Was des middaghs op de Noorder breete van tien graden en een-endertig minuten , en op de diepte van
vijftien vadem , ontrent drie mijlen
buiten de kuft van Champan.
Sampan, of, volgens Texeira , na de
Portugeefche fpeliinge , Champa , by
yhxvi]ViChan^pa en by andere Ciampa
genaemt,is een Koningrijk het heeft
ten Weften het Koningrijk van Kamhoye, en, volgens den Jcfuit Maria Leria, dat van Laos wacr van het door de
woefte wildernis Samao en bergen afgcfcheiden word: paelt ten ooften aen
dat van Cochinchine en Tunking : en
ftrektmetzijnkuften totaenhetvaft
,

,

:

:

kend. De boom,volgens fekren fchryver Garzias heeft de gedaente van enen olijf-boom is zomtijds groter.
Het verfch d^oorgefneden Kaïamhakhout word gezeid gene aengename
welriekendheid te hebben: ja, de weiriekendheid zich niet door het ganfcli
hout te verfpreien maer zelf in het
hert van den boom zich tezamen te
hopen wijl de fchors dik en de ftofïè
des houts zonder reuk is. Evenwel,
vetvolgt Garzias , zou ik niet willen
logenen, dat, met het verrotten van
den fchors en het hout, deoliachtige
en vette vocht in de ftofïè trekt,en dat
welriekent maekt. Het is een feer dier
koftelijk hout, en word fchier tegen
;

:

:

gout opgewogen is by d'inwoonders
endeSinefen Veel in gebruik in hun
:

brandoffers aen d'afgoden.
is

arm van gouden

zilver

van droogcryen en

Daer

valt

,

Herland
maer rijk

treffelijk

hout.

ook Sanpan en ebben-hout,

rijs,

linnen en katoen.

ook

in

Men

heeft 'er

groote meenigte zekere aerdvruchten öf /^j genaemt , zeer groot,
en eenige tien of twalef pond zwaer.
Zy worden by deSinefen in plaets van
brood gebruikt, en ook by vleefch geftooft, gelijk hier telandedeftoelen
van de aertjezjokken. Men vind 'er
ook zekere zeer grote vruchten, A'^wkujj'en by d'inwoonders geheeten, en
by d'andere Indianen,volgens Garcias
en Akofta, 7*1/^*7.
,

/ 2

Het

Befchryving des Keizerrijk

(j8

Het land word beftierd door eenen ondergangh

Gt^ö Avarelles

'

Koning met onbepaeldemagt, zonder den Keizer van Sina of Tarrarifen

D'Onderbevelhebber Van Kampen heeft den
Koning zelfs gefproken op een zeer
groot Hof, in een zeer ruime zale, be-

Ckm onderworpen te zijn.

i

'

'

,

:

,

!

:

\

met bellen aen, even als hier
Lande 's winters de narrefleden o-

j-an^erans.

verys of fneeuw rijden.
Den zcvcntiendcn des nachts
j^^j j^ yj^^^^ de Zuid-weft hoek van
de Bay \znPangerang, wefl: ten zuide , ontrent drie mijlen van haer.

;

;

!

,

Deze is een heerlijke Bay en verciert
met een machtige 6tad die met zijn
,

,

gebied verre landwaerds in ftrekt. Aldaer woont eenen Koning die met
onbepaelde maght gebied. d'Onderbevelhebber Van Kampen fprak hem
zelfs in perzoon aen hoewel met zijne fchoenen en kouflen aen en wiert
door den Koning vereert met eenige
weyers en ftoffèn. Aldaer valt veel
Kalambak-hout.
De Vloot (lelde hare koers noorde
ten oofte bevond haer des middags,
op de noorder-breete van elf graden,
en vijf en dertig minuten,ontrent drie
mijlen buiten de wal van Champan
des avonds, tegen over de vijf eilanden, dicht onder denvoorfeiden wal
gelegen der welker zuidelijkfte zich
in de gedaente van een hoy - opper
,

,

,

:

,

vertoont.

,

noorder breete van dertien graden
negen en veertig minuten, end'hoek
van Poele Kanrlor noordeten ooften
,

I

peert,

Buy van

noord-

berg
die zich van verre opdoet in
de gedaente van een man te paerd,
en verftrekt een baek in zee.
Den twintigften wierd gepeild de

in

,

te

,

,

I

,

hangen rontom met koftelijke tapijten; doch mofteerft, volgens 's lands
wet en gebruik zijn koufen en fchoenen uitdoen wijl niemand voorden
Koning magverfchjnen 't en zy barrevoets, tot teken van eerbiedenis.
De Groten 'sLands rijden alle te

,

waerds drie mijlen van haar: dekoers
noorde ten ooftcn.
Calo Avarelles is een zeer hooge

verre geficht.
Den een-en-twintigftcn ,in de dag't

wacht was de Onder - bevelhebber
Van Kampen (wantd'Opper-bevelhebber Bort was dien nacht met zeeven
fchepenhoogom dcooftgegiert, en
by na in den dageraet uit het gezicht,)
met zijn onderhoorige Scheepen tegen over de noordelij kfte Bos-eilander eilanden zagen vier zeilen in
onder de
't noord-ooft ten ooften
kuft van Champan of Quinam : derwaerds hy en die van Ter Boede met
floepen, bemant en wel-gewapent,
na toe fcheepten dan drie ontquament met vluchten en de vierde
wierd flechts aen boord van den Onper-bevelhebber gebracht. Deze, geladen met rijs, honigh en fterkearak,
had zeeven mannen, envijf luftige
vrouwen op quam van Poeyan in
meeningh om ndcr Taiwan te zeilen
,

^"x-^Han-

,

:

j

I

,

,

,

,

;

,

:

,

niet verre van daer gelecgen.

vond geraden hen met hun

^Poeyan.

Men

vaer-tuig

onbefchadigt te laeten vertrekken :
dan de luftige vrouwen wilden Uever
by d'onzen blijven, dan vertrekken
zoo gehouden wilden worden. Op
haer vertrek wierden zy befchonken

met

drie grove witte moerijfen
of
wit linnen die zy met groote dankbaerheid aenvaerden.
,

,

Den

achtienden
des middaghs
wierd de hooghte gepeik van twaelf
De Stadt Poeyan is gelegen op de
graden dertig minuten , twee mijlen kuft van Quinan, aen den voet van
buiten de wal op zeventigh vadem eenen berg, daer twee beken, aen ie,

,

diepte.

der zijde van de Stadt uitfchieten

Des Wocnsdaghs

den negentienden, had de Vloot met Zonnen-opgang S/nt Jan de Fijks op de kuft
van Champan noord- ooft ten noorden van haer ontrent drie mijlen buiten de wal was des middags op de
noorder breetc van dertien graden en
vijf minuten; en peilde met Zonnen
,

,

,

,

:

:

zy

omringt met hoge en dikke muuren
van rode gebakken fteen
bequaem
om daeropeenig gefchut te planten.
is

,

De veftingen zijn niet met

torens ge-

maer hier en daer met eenige
ftellaedjen als fchavotten, hoog drie
ftadien daer zy by ladders op klimmen en daer van den vyand die hen
zoekt
fterkt;

,

:

,

,

^""^'
""'''"^

van Sina
beftormen, groten afbreuk
hoewel de Stadt om
haeren moerafchachtigen grond qualijk te genaken is.
Daer zijn drie rechte en lange ftradie alle drie voor 's Koninghs
ten
Hofuitkomen:d'eene loopt van daer
na de zee de tweede na een van de
land -poorten (want de Stadt heeft
eenige poorten) de derde na de bergpoort. De Stadt heeft genegekaffyde ftraten, als de drie voornoemt:
d' achter en dwers-ftraten zijn zandig.
En niettegenflaende de gehele Stadt
by na bevaerbaer is , door middelvan
grachten, die haer water uit de voornoemde beken ontfangen zoo iszy
evenwel vuil en itinkend wijl de afwateringen zoo groot niet zijn, om
al de vuiUgheid af te drijven.
By des KoningsHof, aendeweftzijde der Stadt, Haet een tamelijke
grote kerk< aen d'ooft-zijde hetwapen-huii: aen de zuid-zijde het Hof
of Paleis des Konings kundig en

zoekt

ofTaifing.

te

kennen doen

I

'

;

\

Den

j

I

Den vier en twintigften, des Maen'

:

;

{

'

:

j

I

!

,

,

verdeilt in vier delen of

wijken, en over ieder deel een Edelby onttot bewaernis geftelt
ftaen van oorlog, brand, of andere ongevallen. Ook is in elk gedeelte een
trommel van de grote als een wijn-

,

,

,

,

j

drie pijpen

:

waer op zy
I

flaen,

by ontftaen van eenig onraet,

met een wevcrs-boot-hamer, daer aen
hangende.

,

i

j

:

,

,

Dekoopwaeren, die aldaer vallen,
zijn allerlei flagvanongeweveengewevezijde,gebloemt en ongebloemt,
van allerhande kleuren als Pelings,
Hokyens , en diergelijke. Ook beftaet
de handel in Af of /^yè»,dat's ivit linnen
Des middags bevond d'Onder-bevelhebber Van Kampen , zich op de
noorder breete van veertien graden,
vecrtigh minuten, en raekte weer des
avonds by hemden Opper-bevelhebber Bort, met zeven Schepen , ea een

,

,

,

,

daghs
het Eiland Hainan, noord- BibMAiwaerds in 't verre gezicht was des """'
middags op de noorder breete van
achtien graden en vijftien minuten
ontrent vier of vijf mijlen zuid ooftwaerdsvan//^/»d'«
den vijf entwintigften, des middags op de noorder
breete van negentien graden, en een
en vijftig minuten.
Den zes en twintigften op de Noorder breete van een-en-twintig graden,
zeven minuten vier of vijf mijlen
zuid - zuid - weft waerds van de Zuidelijkfte Eilanden van Makao oï Makau op de diepte van zes en zeven en
twintig vadem.
Den zeven en twintigften , lieten
des avonds Zierikzee en Ter hoede het
anker onder d'Eilanden van Makau,
by de boxhoofden vallen, afgedwaelr,
door donkere mift, van elkandre: om
terbeftemde verzamel-plaets, de andere Ichepen in te wachten volgens
't bevel van den Heer Generael en Raden van Indien , zo by ftorm de Schepen van elkandren raekten.
Des anderen daeghs voor de middagh, quam Indijk, verfelt met de fluitjes Loojduinen en Vogelefang, beneven
Domburgb Hoogelandrie Jachten
Meliskerke
de , en
ter zelffter plaetze onder d'Eilanden van Makau ten
,

nafleep tot zijnen dienft zij n.

Huk van

had de
Vloot de noorder breete van feftien
graden en een en veertigh minuten.
drie en twintigften,

I

Stedehouders huis daer al
dienaers of flaven woKonings
des
nen en peerde-ftal kokens en ander

man

vcehKm'""

noord-ooft.

,

De Stadt is

,

,

,

prachtig opgebout met heerlijke pleinen van binnen. Recht over de rechte ftraet, die na deland-poortftrekt,

,

,

:

;

llaet des

reizen der

van de Vloot gepeilt, op
de hooghte van vijftien graden en
een en dertigh minuten
de koers

:

;

Den tweeen twintigften wicrdin
Zonne Poele Kanton
noord- wed ten noorden
ontrent
't

vijf mijlen

,

,

«y^

i

'

I

anker, op dertien
fterk aldaer

nu

vadem fteek-grond

ter plaetze, ten getale

van acht.
D' eilanden

van Makao hebben
naem
van
de Stad Makao,
hunnen

welke op zeker klein hangend eilandj

je, vereenigt aen eengrooter, gele-

gen is. Zy kunnen by ftorm en onweer, vry en onbefchroomt binnen
geloopen worden en hebben veele
goede fchuil plaetzen
tegen alle
raes-winden en holle zeen. Paer is
,

,

-

Jonk.
j

1

I

,

ï

ook

Keizerrijk
Tweede Belending of Gezandfchapna 't
in alle; en aen boord van den Onder- beook overvloed van drinkwater
velhebber brachten. Oevraeght by
zaizocnen te bekomen.
twm- hem van waer zy waeren gaven
Des Zaterdags den negen en
met het tot antwoord va« dicht by Xantwintighften deed Jndijk ,
verwittigden mede de dood
achter tung
opflecken der witte vlaggc
KoxitK^^ii.
Schippers der van
van de kampanje de
D' On^er - bevelhebber Fan KamOverveen,
Zierikzee
als
Jachten
Nobel tien
Domburg Hogelande Meliskerke en pen gaf hen dertigh, en
Spaenfche
Realen
voordevifch,
die
Voder vijf tluiten , als Loofduinen
onder het Scheeps-volk verdeeld
aelezank, Breukelen en TerBoedeacnl
"---^
wierd.
andere
vijf
de
want
boord kómen
Na de middagh , ontrent ten twee
Scheepen, Naerden, gcvoert by den
Opperbevelhebber Bort , Ankeueen, uuren , quamen deeze acht ScheeZee-hond , Loenen en Leerdam waren pen by den Opperbevelhebber ^or^,
en by de vier andere afgedwaelde
vermift.
Tot des anderen daegs lagen al- Schepen leggende ruim drie mijlen
daer de tien Schepen na de vijf an- beneeden de wind van d'ooftelijkdere te wachten en wierd eenftem- fte Makaufe eilanden ten anker zonmelijk goed gevonden ten infichte der met hun boots door de fnelte
het toeven voor Indijk met de Ja- des ftrooms aen land te kunnen
pans-vaerderskoftelijk viel , des mor- roeien
D' Opper bevelhebber deed de
gens vroeg met de tien Schepea voorSchippers
van de voorzeide acht
door
en
kiezen
te
noemt weer zee
Schepen
met het gewoonlijk teeken
d' eilanden van Makao te zeilen, met
ordre van te mets een kanon-fcheut aen boord komen, en zeide op de
te doen op hoope van de afgedwael- rechte verzamel -plaets te leggen,
de vijf Scheepen t' achterhalen. De volgens bevel xir\ den Heer Genekoerswas noord-ooft ten ooften en rael, en Raden van Indien dies doemooft-noord-ooft langs en beweften de hy ieder Schipper , die fchryven
de vijf eilanden op zeftien zeven- konde, in een pene van acht vaten
drinkwater aen zijn boord te brentien en achtien vadem fleek-grond
quamen ontrent ten negen uuren by gen.
Den een en dertighften , des moreen van de grootfte Makaufe Eilanden, genaemtin'tPortugees llbas gens,maekte de Vloot zeil bevond
de Lemas : zagen aldaer vijf Chan- haer des middaghs op de noorder
paus , of jonken met zes of zeven breetc van twee en twintigh graden,
anderhalve mijle
huizen in een fraejen inham leggen twalef minuten
Daerncevcnfmceten acht zeilen het Noord- ooft ten oofte van Pedro
want Indijk met twee Ja- Branke.
anker
panfche laft-lluiten, zetten den koers
Des middaghs wierden vijf vaertuigen in 't noord -ooften gezien:
.na fapan over.
De booten en floepen bemant daer d' Onder-bevelhebber Fan Kambeknelde een
en gewapcnt , aen land gekomen, ;/>£« jacht op maekte
vonden aldaer vijf groote Cbanpans, zegen den avond , kreeg het aen
met hun vifch want , en aen land boord , met drie Sinezen van Tamoverdevijf duizend gedroogde zou- 'Jiia, en eenige verfche vifch en weibe- nigh zouts.
te vifl"chcn , genoemt herders
en
dertig
honderd
potDes Dinghsdaghs , den eerften
twee
neven
ten met gezoute kuiten , der zelve van Oogft-maend , voer d'Onderbevelhebber l'an Kampen aen 't Jacht
vifch.
De" Sinezen waeren in 't bofch, Naerden , om befcheid
wat hen
en op 't gebergte gevlucht , en had- met de drie Sinezen en hun vaerden iiun^goed den onzen ten beften tuig ftond te doen. Bort gaf tot antgegeven ; uitgezeid drie, die de woord, hy gifteren mede twee vaerbootsgczcUen in 't Bofch beknelden, tuigen aengehaelt, maer weder laten
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mede te doen.
Des middaghs had de Vloot de
Noorder breete van twee-en-twintigh
op de
graden, fes en dertig minuten

ber Bort, en voorgeven van , uit ordre
des Generaels en Raed van Indien, dat

diepte van twintig en een-en-twintig
vadem fijne graeuwefand-grond ge-

Eiland aen te

:

van

gelijken ftond

,

,

mengt met fchulpjes. Was des anderen daegs, 's middags op de Noorder
breete van drie-en-twintig graden en
achtendertig minuten ontrent drie
,

,

,

weft-zuid-weftwaerds van 't
Eüand Tang Goia op de diepte van
twee en drie en twintig vadem graeuwe fand-grond gemengt met kleine
de koers Noord-ooft ten
fchulpjes
mijlen

Gom.
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Des nachts Was de vloot voorby
het eiland Quemuy gevaren, met groot
onbenoegen van den opper- bevelheb-

varen had

-ang

ofTaifing.

,

,

,

:

ooften.

Des middags wierden verfcheidene VifTchers vaertuigen in'tNoordooften gefien daer de Opper- en Onder-bevelhebber jacht op maekten.
De Y\uïi Loenen achterhaeldeeenvan
,

dezelve meteen man daer in d'andere racktcn , met fpringen buiten
boort, vry uitgezeid een , die by den
Schipper van Tet Boedi op-gevifcht,
en aen boord gebr.icht wierd.
Denderden had de Vloot de hoek
van Puthay gelegen aen de vafte kuft
ysin Sina, noordwaerts op zijde, ontrent twee mijlen van haer de koers
noord ooft ten noorden,langs de wal.
Deze hoek vertoont zich in zee met
bergen verheven ; heeft nochtans
binnen vele dalen en vlakten. Men
heeft'erveel geboomte van een wonderlijke hoogte, met hout, zoo zwert
als pek, en zoo hert en glat als gepolijft marmer of ivoor. Ook zijn'er bomen, met hout als zwart ebben-hout:
van een zelven flag, met root hout:
andere met geel, gelijk wafch.
D'opper bevelhebber deed de Schippers door het gewoonlijk teeken aen
boort komen, en den gevangenen Sineefen in hun by wezen afvragen van
waer zy quamen ? of zy geen kundfchap van des Tarters heir hadden en
waer Koxmgas zee-macht haer onthield ? Koxinga , gaven zy tot antwoord, is dood : de Tarters hebben mede een groot krijgs-heir ^Chinkzieu
;

,

;

,

.

:

,

:

,

en Zwanfcfoe leggen , en doen in alle
zee-havenen menigte van groote en klee-

nejonkzngereet maken, om Koxinga
heoorlogen.

te

moeten doen

daer
nochtans genen onder al de fchippers
des verwittigt was, wel hadd'onderbevelhebber Fan Kampen, by afdwalinge der fchepen van elkandren,in 't zuidttMauzon, de noord-kant van 't eiland Quemuy, tot een verzamel-plaets
te kiezen, in 't noorder Mauzon,êC\Xithoek YznPutbay gelegen ontrent twee
mijlen noord-ooft waerds van Quemuy : of anders in en voor den ftroom
van Hokzitu ten anker te lopen. Twee
toorens vertoonen fich op dat eiland
d'eenisfpits en d 'ander, van
deftad Engely, dik tn ftomp.
Deftad£»^Ê'/y op het Eiland Quemuy is t'eenemael afgebroken tot
verhinderingh van toevoer aen den
roover Koxinga. Niet verre van den
zee - kant zijn alleen twee toorens
;

:

,

,

,

blijven ftaen.

Des namiddags was de vloot op de
noorder breete van vier-en-twintig
graden en fes-en-veertig munuten,
ontrend twee mijlen en een halve van
de kufte van Sina. In 't zuid zuid-oo,

ften

werden

drie

Jonken gefien, der-

waerds d'opper-bevelhebber, met al
de fchepen jacht opmaekte, doch
ontquamen door fnel zeilen met de
vlucht. 'sAvonds met Sonnen ondergang lag het eiland , gelegen aen de
zuid hoek van de ftormbay, daer een
Piramidifche gewijze toorn opftaet,
drie mijlen van de vloot.
De Storm-bay is een fchuilplaets
voor defchepen, die dezelve by verlegen weer of om ververfching , die
genoech daer te bekomen is, veeltijds
aen doen. Op 'tlandzijnverfcheide
torens , met zeventien ofachtien omgangen geftoffèert met meenigten
van afgoden-beelden. Voordepoorte of deure der zelve heeft een Paep
altijds de wacht.
Des Vrydags
den vierden des
middags, zag d'Onder- bevelhebber
Fan Kampen de hoek van de Kavalles^
op de noorder-breete van vijf en twintig graden en zeven en dertig minu,

sicm-hay.

,

,

,

ten.

Hoek -vm
^'^"'*^'"-
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ontrent twee of drie mijlen, ooft
op
ten noorden van het Ruig eiland,
ten

de diepte van vier, en vijf-en'dercigh
vadem i de koers was noord noord-

aen de gemelde eilanden ten anker, op de Noorder breete
van zeven-en-twintig graden negen
^
mmuten. Des nachts ontftond een
kerke en Vink

1

\

,

,

\

.

ftorm, en dreef Melis-kerke van

ooft.

fijn

.

anker.

De hoeck van Cava/les is een uitlte-

Den 2eften deed d' Onder-bevelhebber Van Kampen de drie fchippers
aen boord komen om uit hen te
vernemen, ofze genegen waren, (om
lijftocht
genen
tijd vruchteloos te verfpillen)
van de revieren, is 'er allerlei
en goede koop tebe- zuid of noordwaerds den Opper bein overvloed
verkens, velhebber mee de acht afgedvvaelde
alsfchapen.olTen,
komen
fchepen optezoeken, gemerktzijn
gevogelt.
hennen, patryzen, en ander
Men vind'er ook oranje-appelen, li- laft,van den derden der zelvermaend,
moenen, citroenen en andere dierge- gedroeg de hoogte van zeven-enlijke vruchten. Noch groeit'er zekere rwintig graden, dertig minuten, tot
vrucht, een peer zeer gelijk, meteen een verzamel - plaets , voor dgStadt
dunne fchel als de buitcnfte van een Hokfieu , te kiezen zoo by ftorm de
kaftanie.hoevvel zoo fcherp niet bin- fchepen van elkandren quamen te
iicn wjt, en hefclijk van fmaek. Deze raken , en na den ftaet der Tarters te
word in zuiker en olie bewaert want vernemen.
Dies vond Van Kampen taedzaem,
zy door het koken hacre fmaek verlieft.
De peerden vallen hier zeer herwaerds veertien of vijftien mijlen
klein, gelijk d'Yflandfche peerden: langsdekuftvan^/«t2,omdeZuidte
zulx zy quahk een gewapende man loopen , en van daer, by vermiffinge
kunnen dragen. Onder deze hoek, van fchepen, Noordwaerds weer naer
leggen eenige eilanden in zee, maer hen toe te komen zakken, ofteblijonbewoont en niet zeer vruchtbaer ven leggen , tot dat hy zeil-vaerdigh
by d' onzen gemenelijk d'eilanden was en dan teftens met hen den Opper-bevelhebber in dier wijze op te
van Cavalles genoemt.
Den vijfden was d'onder-bevelheb zoeken welk laetfte voorftel eenber by ftorm en holle zee , van d'an- ftemmelijk ingevolgt wierd.
dere fchepen afgedvvaek uit gezeid
Den achten lichte Van Kampen, met
twee, in't verre gezicht van hem zag zijn onderhoorige fchepen,het anker,
drie eilanden, in de kaerte niet gete- en ftak een ftuk ftukweegs in zee:
kent, ontrent drie mijlen zuid-weft wendedoenweer naerdekuftvanó"/ten zuiden van hem, op de diepte van na om eenige havenen of revieren
een-en-twee-en-dertig, zeven, vijf, en aen de vafte kuft op te doen
zagen
vier-en-rwimig vadem .waterachtige een weinig benoorden een hoek van
fteck-grond. Ten middage wierden de kuft van Sina, zes of zeven eilanop de noorder breete van zeven cn- den en liepen , na verfcheiden reitwintig graden, dertien verfcheide ei- ze van en na de wal gelaveert te heblanden gevonden gehouden by den ben, weder achter het eiland ten anOnder-bevelhebber voor d'eilanden ker, daer zy gelegen hadden.
van den ouden Sayer.
Den negenden voer de fchipper
Dervvaerds om een goede fchuil- van den Onder-bevelhebber aen het
plaets te vinden, en aldaerden opper- eiland, om na drink-water uit te zien,
bevelhebber met d'acht andere afge- en vond het aldaer uit de klippen
dvvaelde fchepen in te wachten d'on- van 't gebergteafloopen. Lichten des
derbevelhebber na toeftak en quam, middags het anker en liepen na een
na veel gevaers van de grote maft te hoog eiland onbekent, enindekaert
verliefen, en fchade aen zeil entou
nietgetekent. Sagen des avonds tien
werk, nevens de vier onderhoorige of elt viflchcrs vaertuigen , met wand
kende hoek bebout met vele dorpen
en fteden, in grote Holland niet onen ook in vruchtbaerheid
gelijk
want behalve de goede gelegcndheid
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fchepen, Zierikzee, Hoogelande, Melis-

te viflchen.

Derwaerds de fchipper
door
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döor yan Kampen , met een iloepe drie of vier onbekende Eilanden zewel bevolkt en eenen man die wat ven Schepen onder de wal ten anker
gebroken Sineefch kon afgefcheept leggen.
Des middaghs wierd d' Onder-bewierd, om hen te beknellen. Slechts
en aen velhebber door Schipper Auke PieWierd 'er een achterhaelt
boord gebraght gevraeght van waer ter/en van het Jacht Ter Boede aen
zy waeren, en waer Hokfeu lagh ? zei- boord van den Opper bevelhebber
den van Kita en Hokfieu ontrent zes Bort ontbooden en verwittight door
of zeven mijlen zuidwaerds vanhen den zelven het veroveren van negentien Jonken, kleen en groot, onlag. Verkochten den onzen de gevangen vifch voor drie Spaenfche der TenJjay. Zes of Zeven der welke
realen met belofte van des morgens waren van de wal gefleept
d' overiverkens
Sineege
dertien
en
of
hoenders,
veertien
vroegh
door den brand
,

,

,

,

,

,

:

,

-

:

,

,

,

,

,

fche appelen aen boort te willen brengen-

vernielt een uitgezondert gefprongen met een zwarten jongen, door
Met Zonnen ondergang quamen zijn eigen kruit, ontftaen by verfuizy tuflchen devafte kufte szn Sina, en menis der Opperhoofden en reukvier onbekende Eilanden , en in de loosheid en baldaet des volkx.
De buit der veroverde /w^fw beKaert niet geteekent, ten anker, op
naulijx ftond in een en veertigh vierkante
dertien vadem fteek-gront
een kanon fcheut van de wal. Op het pakjes
negentien knaflers en vijf
grootfte Eiland ftond een Joosjes Kaa- zakken met witte fchoone zijde :
fe of Pagode, met brandende lichten honderd dertien ftukken fpiljauter
daerin.
zeven en zeüigh rollen loot groot
Den tienden , des Donderdaghs en kleen twee honderd acht en zeftig zakken met peper , beneven ne's morgens ,gingh d'Onder-bevelhebber onder zeil, zuid zuidweftwaerds gen en zeftig flukken Ücht gefchut en
tuflchen devaftekuftvan Sina baflen.
aen
Eilanden
deur , een kanonDen tvvalefden , des Zaterdaghs,
en d'
fcheut van de wal. Aen de vaftekuft ging de Vloot onder zeil , en zette
vertoonde haer in waerds aen een Bay haeren koers naer de reviere van Hoken water, fieu om het bevel van den Geneeen huis of Paapen-kaajè
dat van 't gebergte quam afflorten
rael , en Raed van Indien te vcrrechwaeren des middaghs op de noorder ten dan quam , belet door flilte
breete van zes en twintigh graden en tegen ftroom, weer ten anker, op
en qua- zeven vadem fteek-grond , een weizeven en twintig minuten
men tegens den avond door itilte nig beweften een Bay , niet verre van
en tegen ftroom,in de bocht van Kitta, de wal, beftuuwt met een fraeie zandeen have mijle bezuiden een onbe- ftrant.
kent Eiland, en in de Kaert niet geteIn 't hangen van 'tgeberghte \Qt- stadt soth,
kent ten anker.
toonde haer een grote en fraeie beDen elfden , des morgens, raekte muurde plaetfe of Stadt , Sofia geVan Kampen weder onder zeil. Onder noemt ; daer aen d' eene kant de
de Eilanden Naerden , Zierikzee , en zee tegen de muuren floegh voor0'verveen , (alzoo genoemt na ie- zien met twee poorten , dicht aen den
der Schip ) gelegen voor Tenhay
in oever.
eenen bocht , wierden twee Jonken
Aen den wal, by de poorten, lagen
gefien , derwaerds hy den Schipper, eenige kleine Jonken en veel ander
Jacob Zwart met een boot enfchuit, vaertuig op ftrand derwaerds na de
bevolkt met gewapende bootsgezel- middagh d'Opper bevelhebber Bort
len en krijgsknechten , afvaerdigde, den Onder-bevelhebber Van Kampen,
om te vermeefteren dan door fnel- met zeven en tnegentigh bootsgete van zeilen
ontquamen de /ö«- zellen en honderd en vijftigh krijgs^^-w met de vlucht. Sagen in'tnoordknechten , |in vijf booten zeven floeweile , onder de kult van Shia , by pen afzond,met bevel van de zelve in
koA'
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kolen te leggen, (want zy hoorden
woonder Kosinga) maer huizen en
,aen
onzen
D'
ningen te verfchonen.
deSide wal gekomen wierden van
gegrof
nefen met'hct fchieten uit
befchut baflen en roers raeuwclijk
getre
lande
groet, maer vonden, te
den. weinig tegenweers: want de M
,

,

j

,'

,

sotih^vcrovtrt,

i

,

uitgezeiddrie.
den onzen
zijn volk ter
met
Kampen
Waer op I^m
Stadt in rukte, nam de Hooft-wacht
in een groot huis, by depoorte, en

zond het volk,

:

verdeilt in drie troe-

elf

maenden was deze Stadt
,

,

;

,

,

j

,

,

zoute en gedroogde vifch. Drie
gebore Sin efen wierden gekregen met
vier vrouwen, dan weder los gelaten.
Ook wiert een jongvrouwe gevonden, moordadig om 't leven gebragt,
doch onbekent door wien. Deze
plaets word by ongefchoren Sinefen,
meeft viflchers en landbouwers bewoont met toelating van den Stede houder van Hokfieu.
Nahet vernielen, door den brand,
van zeven en twintig kiene en grote
vaertuigen geladen met pepet zijde
rijs,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

omna

,

/^'/'^«overtefte-

ken, ftak des avonds Tfj» A^/w/'Ê'» met
zijn volk weer van land
na boord
toe, en deed verflag zijns wedcrvaren aen den Opper-bevelhebber Bort.
De Vloot lichte hacr ankers en liep
een weinig om de Zuid, voor de
Stadt7e«/A7y, ten anker, op negen va,

dem fteek-grond.
Stadt Tenhay.

:

,

,

en fpiljauter ,

de reviere van Hokjieu lopen om niet
door ftorm van haere ankers, daer niec
wel van verzien waeren , en flechts
zes of zeven dagen lijftocht hadden,
gefpilt te worden,
's Nachts wierden vele vuuren gezien , op 't geberg
tetehchten.
Den veertienden des Maendags
's morgens quam de vloot op de baeren of banken van Hokfieu ontrent
een mijle van de wal ten anker.Om de
komfte aen de n Tarter bekent te maken, wierden door bevel van Bort uit
het Jacht Naerden zeven uit Zierikzee,s\]{: uit Domburg, drie: en uit ieder
van al d'andere twee fchoten gedaen.
Wijders, wierd beflotea Schipper
Abraham Pen van Breukelen, beneven
zes man
een quartier- meeft er, en
den Tolk Lak ka met drie Tartaren,
(des verleden jaers, uit Taiwan, by
d'onzen overgelopen) in de fchuit
van Hoge lande xntihnQV en nzcr Hokfieu aen de Landvoogden en Onder,

by den Tarter door den
brand ten gronde gefloopt doch toen
weer met vele fraeie huizen herbout
geftoffeert met ftoelen banken kafboeken en papieren beneven
fen
Sotiha

hen op zeemogten ontmoeten beloofden van gelijken te willen doen,
'tzy d' onzen te water of telande wil
den reizen.
D'Onder-bevelhebber Van Kampen
gaf den Opper -bevelhebber Bon in
bedenken.of niet dienftig ware,de zes
byhebbende vQvostrdQ Jonken onder
Tenhay ten anker te laten blijven of in
,

pen, door de Stadt.

Voor

gen gezien, met hun want te viflchen.
De bocht van ünkan is mede gelegen
tuflchen de reviere van Hokfeu en Tenhay. Aldaer quamen eenige Papen by
d' onzen met verzoek, op alle vriendfchap,van een pas of vry-briefen vlagge, of eenige Hoilandfche Schepen
:

nefen namen met vliegende vendels,
gelangs de veften der Stadt , na 't
plaetfe
bergte de vlucht gevende de
ten befte

of Bezending

;

Koning af te vaerdigen.

Des dingsdags.dcn vijfcienden.zeilde d' Onder-bevelhebber /'^/«A'dw/'f»,
volgens befluitdesvoorigendagsgenomen, met twee Jachten, de Zeelfont
Qn Ankeveen dniQYiviiicn Breukelen,
Loenen en Ter Boede beneven de zes
veroverdeyo»/-^;?, naer de reviere van
Hokfieu, oïchancheu, anders de ftroom
Chang genaemt
nam zijnen koers
weft ten zuide , tufTchen twee zantplaten deur, recht op de witte klipj. en
aen, die zich als Piramiden vertonen,
'dicht langs den hogen noord -ooftelijken hoek van 't eiland langs.
j

1

Tenhay is een onbemuurde plaats,
op het fatfoenals Delfshaven, en bewoont meeft byvifTchers en ookhandelaers.

Den dertienden des Zondaghs,
quam de Vloot, ten getale van twalef
,

Schepen tuflchen Tenhjy en de revietev^n Hokfieu, ten anker, op acht va,

dem fteek-grond. IndebochtvanI/«kan wierden eenige viffchers vaertui-

,

-,

,

1

:

;

1

j

Dan

7ia
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gaf tot antwoord
morgens is 't des Opper bevelhebbers
believen zal ik de Schepen weer uit
de reviere brengen.
Den zeventienden, des morgens,
lichten de fchepen met een achter vloedt d' ankers
liepen dicht
grond.
-kant
langs
ooft
de weft-hoek van 't ooftelijkGekomen voorby den
van het weftelijkfte Eiland boeg- fte eiland , op vijf , zes , zeven en
de den koers ooft noord- ooftwaerds acht vadem. Gekomen verby het Eien liet aldaer on- landt , ftaken toen noord - weftianghs het Eiland
trent ten midden het anker vallen, waerds de reviere op,langs het noordop acht vadem fteek-grond, tuflchen weftelijkfte Eiland. Ten midden
deze twee fraeie Eilanden in bly- dcseilands, daereenbefchutenlegervende noordwaerds dicht acn ftuur- placts, tegen alle raezende winden,
boordt twee andere Eilanden leg- rüor de fchepen is, wierd het anker
gen niet boven een kanon -fcheu- in de grond gdmeten. Aldaer leggen
daer een befchut- vier Eilanden
te van de wal
ieder voorhene mee
plaets, tegen alle winden, voor de een bewoonde placts bevolkt; maer
ichep nis.
namaels door den Tarter vervvoeft,
Tegens den avond voer Van Kam- en ten gronde gefloopt. Hetkleinfte,
pen met een voorebbe, uir de Re- in 't midden gelegen, pronkt met een
en braef welgemaekt ftenen hooft. Uit
viere
naer de ha^rvnn Hokjieu
quam ontrent vier glaezen, na zon- de puinhopen en andere merk-teikenen ondergang by de fchepen aen nen was genoech te befpeuiren, dat

Dan

de Piramiden aenftuur-boordj
gekregen boeghde zijnen koers na
't zuid wellen , langs het ooftelijkfle en weftelijkfte Eiland , deur een
engenKanael, op de diepte van vijf,
zes , zeven en acht vadem fleek -
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Naer e/en daerhy den Opper't
bevelhebber Bort verflag zijns verrechtens deed, tot deflelfs groot benoegen.
Den zeftienden , desWoenfdags,
lichte de Vloot het anker om met
aldeSchepen in deRieverevan//ö^
/leu te loopen
quam kort na den
middagh met een achtervloed by
denhoogen noord- ooftelijken hoek
langs
van het ooftelijkfte Eiland
met de witte klippen aen ftuurboord,
en iiep,zuidwaerds in gekomen,voorby de twee eilandjes,ieder bebout met
een Pagode o( Joosjes Kaafe : raekte
door een harde tegen-ebbe in een
engen Kanael, en op vijf vadem ten
anker. Aenftonds quamen in drie
]cLcht

:

,

:

,

,

,

fraeie Sineefche vaertuigen vijf gro-

aen h.tt^^ch.1 Naer den,
by den Opper bevelhebber Bort, en
leiden met grote pUchtplegingen en
Sineefche beleefiheden
de groetenis voor hem en den Onder-bevelhebber af. Met het laegfte water
raekte het Jacht Naerden vaft. Bort,
daer over verbaeft , dreef Van Kampen toe , de Schepen op een quade
anker-plaetsgebraght te hebben. Van
Kampen , die zich des gevaers weinig
te M^«<y<7/i;»j

,

;

:

|

deze plaets wel eer

in koop -handel
gebloeid hadde.
Ruim een maend hebben d'onzen op deze vier Eilanden ftil gelegen daer zy de volheit van alles
,

konden krijgen

hoewel de gemene
maets niet aen land mochten komen dan met verlof , en flechts
ten getale van zes tefïèns, ten einde d'inwoonders genen overlaft qua;

,

men

te lijden.

Des Vrydaghs den achtienden , vm Kam.
voer Van Kampen met de floep tef^"'^^"'"*
lande
en quam by de zuid -wefter ""
hoek van'tkleinfte Eiland, aen een
,

''

,

fteenen hooft aen
hooft op een weg
,

plaveit

,

:

,

ging langs het

met ftenen

ge-

na de verwoefte plaetze:

zagh veele groote onbewoonde huizen en in 't hangen van 't geberg,

te veele heerlijke begraef - plaetzen

beneven twee fterk bemuurde door-

Tempels , en daar in op
een ry veele kiften met dooden,
boven d'aerde
daer by waeren
twee Joosjes Kaajen of Pagoden ge-

luchtige

:

,

ftofTeert

met veele beelden

terzeet
op ftoelcn aen een tafel; daer voor
gebrandt wierdt , ten zoene van de
,

zielen.

K

2

Den

Tweede Gezancfjchap of Bezending
Den negentienden , zond de Op- doen. Des namiddags, vyierd Schipper Tshrant van Banke , Schipper op
per -bevelhebber Bort den Onder
koopman ///// Men , die wat gebro- Ankeveen, des voorigen avond dezer
'teiland beken Sineefch kon naer de flerkte van wereld overleden , aen
deffelfs
plaetfe
in
geftelc
graven
en
Minjazeen , gelegen drie mijlen van
met Jakob Zwart, Schipper op het Jacht
Hokfieu aen den Stadhouder
Zierikzee van den Onder-bevelhebboots
met
van
verzoek , om verlof
7

,

,

,

,

ber.

en twee der yerovetdejonke», derevier opwaerds drinkwater voor de
Schepen te halen en ververfchingh

Den vijf,

gedenkwaerdigs voor.
acht en twintigften quamen
drie Sinefe inlanfe vaertuigen
met
drie grote Mandarijns van Hokfieu

Den

voorgeldtekopen.Desavondsquam
befchcid te ruch, van te mogen met
twee Jonken en al de boten na hun
vveigevallen water halen.

twintig en een entwintigften

viel niet

was

ieder Schip vaft bezig

ter in te
Man.

merkwaerdig voor
,

;

wa-

nemen.

men aen

Den tweeentwintigften.desdingsdags quamen vijf grote Mandarijns

Natrde.

in vijf grote Tarterfche vaertuigen,

Vijf

darijm ko-

'

maer

om

,

gevolgt met een tamelijke flaetfi aen
bet Jacht Naer den, by denOpper-be-

Domburg met
met twee
kanon-fcheuren: en met driemaellos-

ven, Zierikiee mzt\ï}ï,

drie, en al d' andere ieder

De

effens uit musketten.

Des namiddags vertrokken weer vertrekken
de drie grote Mandarijns met hun ge- """''•
volg, inde zeifile vaertuigen, onder
het losbranden van vijf kanon-fcheuten , en het driemael gelijk affchieteti
van musketten bragten met zich
eenen brief van den Opper-bevelhebbcr Bort, gefchrevfn aenhaer edelen
van Hokfieu, by denSinefen fchrijver
en tolk Lakko, met vele hooffcheaenbiedingenvan dankbaerheid.
Den negen-en twintigften, dertigften,en een-en-dertigllen, droegzich

,

,

kon bywonen)

in een Tarterfch vaertuigeenkoebeeft, vijf hoenders vijf
endvogels drie water-limoenen beneven een grote pot Sineefch bier,
vereert aen Van Kampen, door de Stedehouders van Hokfteu en de fterkte

:

,

:

Min)a:ieen.

Den vier en twintigften wierd een
,

,

,

korporael en vier krijgsknechten, met
een Guesjen of vane te lande aen het
eiland
,

niet merkwaerdig toe.

Den eerften van Herfft-maend,
wierden al de Opperhoofden door
den Opper -bevelhebber belaft hun
krijgsknechten aen het middelfte eiland te doen landen, en huisvefting in
de befte huizen der vervvoefte plaet-

gelegen op de noordzijde der

gezonden met bevel van op
den top des gebergte uit te kijken na
Schepen ofJonken. Zo eenige Schepen
gezien wierden dan hadden zy met
devanezoomeenig werf tezwaien, fen te nemen met bevel daer-en-boalfte Schepen zagen waerentyo«/e^»;
««. ieder zijne
.
ven
.v.xjg.^„^w.
,-. ,, dat
^.,..^ krijgsknechten
by ieder werf zwaien, een fcheutte met koks-gereetfchap had te bezorgen
reviere

,

,

Naerue.

aen 't Jacht Naerden : brachten eenen
brief met zich van den Stedehouder
van Hokfieu enSlotvoogt van Minjazeen,zen den Opper-bevelhebberj5o/7^.
D' inhoud bellond in vele Sincelche
phchtplegingen, met belofte van gunrtige genegentheid desSteeahouders
van Hokfieu en Slotvoogt van Minjazeen, aen de Hollanders
defgelijx
met verlof voor hen van vry en onverhindert de reviere op na Hokfieu te
varen, om behoefte met geld voor de
Vloot te kopen: eindelijk met by voegen ,de Hollanders wellekoom in Sina
waeren. In allen fchijnalsof deTarters met onze magt wilden zamen
fpannen. Hier over wierden verfcheide kanon-fcheuten uit het Jacht A^aer.Vif^geflaekr.

Stuurman van 't Jacht Naer den bragt
aen boord van den Onder-bevelhebber Fan Kampen (die toenmaels, door
belet van koortfe
de groetpleging
aen de Mandarijns op Naerden niet

,

*

,

velhebber Bort : wierden bewellekomt met kanon-fcheuten en het losbranden van driemael uit musketten
tegehjk. Op bevel des Opper-bevelhebbers donderde Naer.-.en met ze-

t'

Ma

'^'"''^'"'

:

,

branden

Drie

,

,

Den

zes en zeven entwintig-

ften viel niet

,

,

:

:

:

.

j

)

j

na

V

Keizerrijk 'Van Sina, ofTaifing,

gen, en dubbelde uitdeiling van rijs,
vleefch, fpek, oli, azijn en arak acn
vvaer over dageland te befchikken
:

met betuiging van d'aengenaemheid
der komfte van d' onzen derwaerds.

1

!

ontftont,die zich verluiden lietcn,het

meefte werk te moeten doen en hun
leven, met de krijgsknechten, in een
zelve waegfchael te ftellen hadden
en dienvolgens meerder uitdeiling
behoorden te hebben.
Den tweeden, des Zaterdags quamen Auke Pieters fchipper van Ter

|

,

;

,

,

Boede en d'onderkoopman
NohelvêinHokfieu, (derwacrdzy,
uit laft van den Opperbevelhebber,
den een en dertiglten leftleden vertrokken waeren) weer te ruch en
brachten aen den Opper- beve! hebber, op A'i?!?/-/», vijf koe heeften, zes
en dertig end-vogels. vijf grote peren,
met eenige moeskruiden.
Ao;(/i?rf»-

,

t'tJH

,

Denderden, des Zondags, deed
d' Onder -bevelhebber Van Kampen,
zich met de floepe aen 't eiland zetten

:

De tweeOpper-gebieders, d'Onderkoning en veldheer, verzochten daeren-bovend'overkomftcdesopper-bevelhebbers uit de vloot t'henwaerds:
(want zyfchenen zonderling te ftaen,
om een aenzienclijk hooit uit de
vloot by hen te hebben ) desgelijx
het overzenden der brieven van den
Heer Generael , en Raden van Indien,
dooreenen gezant over land na 6'/»/^in 't leger, aeu de gemelde hoo\fieu

!

onderde bootsgezellen morren

lix

j

!

|

;

\

,

ge beftierders ten einde om hunne
berichr-punten te weten, en over de
waerom hunner komfte te fpreken:
met by voegen eindelijk van de gefchenkenaen den onder-koning in de
fchepen
tot nader befcheid te laten blijven.
Dan was de Opperbevelhebber niet genegen de reize
derwaerds t'aenvacrden, hy kon zijnen naeften perzoon uit de vloot
fchikken
beneven den gene, daer
toe uitdrukkelijk op ^^ï/'^ïw^ by den
Heer Generael en hooge Raden gekoren. Dees was koopman en Schout
,

!

'

,

;

,

:

1

zag aldaer vele begraef-plact-

,

fen , door d'onzen uit een ydele inbeelding van goud , zilver, of een'ge

juweclen daer in te vinden, lelijk gefchonden de kiftm gebroken
de
lijken daer uitgeworpen; die in vollen gewacd lagen
met mutfen op
't hooit, rokken, broeken en fchoenen aen ; en in volkomen geftalte,
doch zoo droog als ftokvifch.
Opdenvierden, vijfden, zeften, en
zevenden, gedroeg zich niet gedenk:

hyndic\\t,Konfiantijn Nobel.

:

j

;

,

i

'

•van den

Onder -koning en
Veldheer
tien Bort.

,

,

t'eficns

krachtigt.

Denachtften, desVrydags,quam
Jan Melman, met twee krijgskncch
ten, endrieTarters, (met de vloot
van Batavia vertrokken ) beneven
den Sinefen tolk en fchrijvcr Lakka , van Sinkfieu ovet Hokfieu na een

met hen afgekomen, beDeftadhoudervan Hokfieu
wilde fich hetaenvaerden der brieven
en gefchenken
om aen den Onder-koning Singlamong en den veld-

{en

,

,

j

met brieven

Nietzoo

zeer evenwel fchcnenzulx hun brieven te melden, als wel het mondeling
en fchriftelijk verhael dien aengaende, by den tolk yrf« Me/man aen den
onder- bevelhebber ran Kampen gedaen,enbyde tweeTartarifcheSine-

j

vvacrdig toe.
Mandarijn

77

,

t' overhandigen.
onderwinden, fchoon by d'on-

heer Tayjïng Lipoui
niet

zen verzocht. Tot het reizen over
land naer Sinkfieu, aen den Onder-ko-

uitreize van vieren twintig dagen,

ning en veldheer,toonde d'Opper-bevan zeke- velhebber ^öa/^ zich ongenegen, met
ren Mandarijn afgezonden aen den by brengen,hy uit de vloot niet konde
Opper-bevelhebber Bort, met brie- gemift worden; maer beval dien laft Vanxam.
ven van den Onder-koning Singla- (regen het gevoelen, en in weerwil
^^J^^„f2«
mong , en van zijnen naeften per- van al d'Opper-hoofden der Vlote) beUfl nn
zoon, de veldheer 7'^j//«_5 Lipoui, be- den Onder-bevelhebber /^« van Kam- ^'"''ff"
neven eenen brief van zekeren groot- pen, en den Schout by nacht Konftan- onder kimachtigen Heer met name Santing tijn Nobel, met bevel van de brieven "'"s "=
trekken.
Houbeethetok Opper-gezaghebber in van den Heer Generael en de Raden
de grote St2kd Zwan/yfoe. Zy waeren van Indien, aen den Onder-koningh
alle drie gefchreven in beleefden ftijle,
Singlamong, en defïelfs naeften perzoon,
A 3

weer te ruch,

in gezelfchap
,

•

,

,

,

Tweede Qezan elfcktp of Be^emljug

g

zoon .deYckhcer
te levéren

:

TaififfgLipoui o-vcr' lijf-eigenen

met hen

effens

t'

in alles ten getale

van

Debevelenlaft-brieven, hen door
den Opper-bevelhebbei.öo/7 ter hand
geftelr
waer na zy zich te rechten

handelen en befluicen, wegens de zaken der Kompanjie, betreffendcden
oorlog en koophandel, nacr luidt van

:

achtien Perzonen,

te ver-

,

\

hun berecht-fchrift, hen doordezel- hadden,quamenvan woorttotwoort
ve Kompanjie zoo ernltelijk aenbe- op dezen zin uit
Bekent zijn u lieden de redenen en hevolcn dezes befluits den Stcdehouverwittigt,
iveegjèlen
welke ons en den Raed heder van Hokfieu by brieve
ivogen en genootzaekt heihen uw lieden
fchreef decs dacropteruch
Onder-hebeide te laten afgaen na d' Opperfle Beden
van
Britf van
afvaerdi^en
Het
den Stadden
en
des Landjcbjips van Fokien,
Jlierders
Kampen
velheller Jan van
houder van
nomser
7
ƒ
vanden
daer
Hokfieu
de Hoojtjladt van is : ook
Hohjieu atn Schout-ly Nacht , met brtcven
Bort.
heer Generael en Raden vanlndïcnae» hun gewonelijke verblijf-plaets en Hofden Onder-Koning Singlamong enden houding; hoewel tegenwoordig daer niet
naeften Perzoon aen hem Taillng Li- zijn ; maer leggen met hun krijgsheir by
poui kan , mijns bedunkens, niet als de Stadt Zwanfefoe wel negen of tien
goet uitwerken. Maer met u (yeijla den dag r elzens te poft van Hokfieu. ik zeg1

,

,

Sericht-

,

,

i

'

:

,

\

,

,

,

,

,

Ópper-bevelhebber Borz) aen te jpannen
en eene lijn te trekken, om tegenKoxing^.

ge u lieden beide

ftantijn Nobel
f on- Heer Generuel

en zijn aenhang iets vyanrllijken
derftaen , is buiten orde en bevel.

,

^

;

;

zaken van oorlog en koophandel is' tmy
ongeoorloft met u te bemoeien : maer
dient daer over bejcheid van den Onder-

Koning, of uit het Pekingfche Hofafgeivachtte worden.
Den achrienden, des Maendags
met
's morgens, quamen twcejonken
den Tolk Melman en den Sineefchen

wijl anders Korv-

a//een

van hun edele, de

en Raden van Indien

hevel heeft , zulx met gedachte Beftierders te nierhandclen en hejliiiten , naer
luid des bericht s van haer gemelteEd.
en' de brieven aen de zelve Beflierders,
te weten , d'Onder-AoningSinghaiong
en de Velt-Heer Tzx^mgiJx^owl. D'af
fchriften hier van herujlen onder uw lieden en moeten tot uwe volkome narichtimi^ dienen , zonder daer van eenige

JVel

maek ik my Jlerk , zoo de Gezanten en
brieven gereet zijn , hengunjietehewijzen , en volk en alles op'tfpoedigfie te
iejchikken, tot d'opreize naer Sinküeu,
Ij den Onder-Koning en Felt-Heer. In

:

herhaling hier van nodezy

i

:

zulxwyu

van haer Ed. goet
oogmerk, alleenlijk het volgend in hevel
en betrachting te geven hebhen.
Eerjlelijk , na bekomen affcheid van
lieden, tot bekominq^

,

\

Tolk en Schry ver itj/'/! o afgezonden
,

ons

\

,

zult ghy u na

Hokfieu begeven,

door den Stadthouder van Hokfieu, en op uwe verjchijningaldaer ten eerfte
metbewilHgingvanhet Opper-hooft maken toegang te hebben tot den StadderflTerkeveftingeAf/K/^j^ffw, aen de houder Haitingkong: dien aen te hieVloot, om den Onder -bevelhebber den een machtiggefchenk en te kennen
Jan van Kampen en Schout by Nacht geven gereet te zijn na den Onder-KoKonftantijn Nobel beneven hun reis- «/«^Singlamong f « Velt-HeerTd\img
tuig en gevolg, afte halen, en daer me- Lipoui te reifen, met de brieven, door
de naer Hokjieu op te varen en van den Heer Generael en Raden van Indaer over land naer Sinkjieu by den dien, aenhengejchreven ; f effens met
Onder-Koning Singlamong en Velt- verzoek hy u lieden haeflig derwaerds
Heer Lipoui, te reizen.
gelieve afte vaerdigen. By het briefFan Kampen dan maekte zich reis- ken jongft aen ons gefchreven heeft hy
vaerdig met zes man van het Jacht belooft alles tet reije nodigtehejchikken.
Zierikzee; defgelijx Nobel; hoewel een fVy hebben hem daer op zulx in antwoort
'

'•

,

,

,

,

,

j

,

,

,

[

1

'

,

,

,

,

\

weinig onpaflelijk, metzijn volk, te gedient , naer luid van het hygevoegt
weten, den onderkoopman j^fl/Zt-Abe- affchrift, inhoudende voornamelijk ons
neven een hulpgcnoot of aniftent, 'genomen hejluit van het verblijven des
vijf krijgsknechten
een trompetter, y^:/.;^)- Domburg alhier met de fchenden Sincefchcn Tolk iaX'/ta , en twee kaedje goederen , voor gemelde hoge
,

j

I

Be-

fihriftcn

aen van

Kampen en
Soèd.

van Sina

of

,

ohs vertrek met d' an-

Taijing.
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Sina , ivegen het geen zy met u lieden komen te bejluiten.
de
Noord
tot
,
dere eif Schepen om
afZylieden met ons tegen Koxinga aenIreuk van den vyant .en voornemen om
daer
mede
fpannende,
zullen om dan moqen voegen
voederkomfle
uwe
tekens
na
hun
andere
ook
onder
voornemens
: ja ,Jelfs
zijn
:
zoo qeneweer hier te
dies ik gen zijn om Koxinga van Formoia te
vermaningh van uwe opreize
verhope alles ten dele aldaer vaerdig drijven, zullen met hen e ene lijntrekken en een gedeeltevan hun maght met
zult vinden.
onje
Schepen gins brengen mogen.
Fan Hokfieu verreifi , en gekomen
Voorbehoudende nochtans wy tegenaendeStadt Swenfefoe, daer een vermogende Heer het gelief heeft genoemt ivoordigh onJe Schepen gebruiken zullen
Befiierders

:

,

^

,

,

,

;

,

,

,

Santing Hou Bethekok, die onfe zaken fchijnt te hegunftigen Jult ghy lieden aen den zelven muken te hehandigen
ons briefken en hygevoegde vereering :
met het wederkeren
aengefien hy ons

vermeeftering van Koxingas Jonken na en van Japan komen-

tot aeniafting en
,

,

de: desgelijx om zijn Vifchvangft, achter

den berg van Tankoja,d'f » den zuidkant
^'^z«Formofa, teverjhoren, diejaerlix

,

van

//f«

met tachtig of honde rt Fifch -Jonken in
't uitgaen van S lucht -maend begint
en
ontrent half Lou-matnd eindigt. Beide
deze twee Jaken heveelen hun Edelen
byfonderlijk tot afbreuk van den Vjand
in 't werk tejiellen en dienen daer om in

7ö//<'JohannesMelman, {die

reeds na gedachte hoge Befiierders een
reife geduen htejt)gefchreven, en daer

,

hy fijne goede genegentheid fonswaerd
doen blijken heeft.

De

voornaemfte ,ja eenigfte oorfake

,

u het
van uw afzenden en opreijen
overleveren der brieven van hun Ede-

de Beding-punten begrepen te worden.
Na overlevering van hun Edele brieven , hebt ghy lieden af te wachten, wat
zy u daer op tegemoet voeren zullen.

,

len voornoemt, aengefeide hoge Beji ier-

ders , den Onder- Koning Singlamong,
en VeltHeerTz\(\x\<^\J\'^o\x\, en om met
hen ,foo des genegen zijn , al af te handelen en' te bejluiten , 't geen hun Edelen

Zoo zy u moghten afvragen , ofbuiten
dejelve ook iet voor te flellen hebt : diene hen tot antwourt , dat by toefiaen van
daer in ge daen , dan gene
zaken meer van belang af te handelen

het ver zoek

hy hun brieven aen hen verfoe ken , en in
hun na-richtinq^ aen ons verleent bevelen : beflaende voornamelijk in deze
,

,

,

vallen.

Maer komt ghy te bemerken zy niet
Ten eerfie met hen een onverbreke- gereet zijn tot het inwilligen der voorlijk verbond en verdrag te maken
ten
aenfionds dient vernaemfte Punten
meefien voordeele der Kompanjie , en fochtfZy zich gelieven te verklaren , ivat
verdelging van onzen en hunnen vyand, zy gezin t zijn ons in te willigen.
den rover Koxinga en zijne aenhangeDan ftaet alles aen te nemen welk tot
twee Hooft-punten

:

,

,

,

,

,

^

lingen.

onzen voordeele dient , en hen toezeggen en beloven, wat wyuitkrachtevan
hun Edele orde vermogen tedoen,en gl.y

Ten tweede , te verkrijgen den onhekommerden en vryen handel door het
geheel Keizerrijk van Sina. Aen welke
twee Hooft punten aenhangig zijnet geen
hun Edelen verders belaji en aenbevolen hebben : namelijk, ons te vergunnen,

\

,

een bequame plaetfe te mogen in bezit ne-

men, welke van een goede haven,iot berging van onfe Schepen , verzien , en ook
zoodanig gelegen is dat wy daer tegen
,

Koxinga mogen verfekert zijn, en ten dien einde een kleine be-

d'aenvallen van

,

,

en volk tegen den rover
\

']

I

te

wege

te

enal-

,

,

brengen de be-

krachtigingh des groot en Konings van

Koxinga

andere Vyanden van 't Rijk by te
flaen klaerlijk gewaer worden en tot
vergeldingb van dien niet anders zoeken te genieten als den vryen handel.
Zoo zy van tollen en gerechtigheden
mogten fpreken, zult verjoekenteverflaen , hoe veel die bedragen zouden
Ie

,

Jetting van krijgsknechten aldaer houden.

Te beloven

lieden dan oordeelen jult de ware dtenfl
van de Kompanjie in deze tegenwoordige tijden te vereijchen , met hen zoo
veel toe te geven en alle zaken zoodanigh te fchikken waer door zy onze oprechti^heid om hen met onze fchepen

:

en

Tweede Gezanrlfchap ofSe^endifig

io

m

.„
e» ,„ de zelve, foo verdra^helijkópge7eQt\heivilligen. Dan die dienen hy^ons

hun inniet hoger noch meerder, als hy
op
Daer
aezetenen letaelt te worden.

de maghten foo helt uerdaght
,

\

fy zich in

van

't

te zijn,

, daer
verklaren te zijn ne-

JLhriftelijk-verdragh

te Jtellen

,

,

vens ons vyanden van den felven Koxinga en (ijnen aenhang ennitvermoulieden te letten Jiaet.
gen
ons
fullen fonder onfe kennis en voortegenwoordig
Wy zijn beducht zy
noch
weten
veel min tot ons nadeel, met
toejtaen,
,
den handel n. et volkomen
dien aengaende iet vajtbefluiten ; maer den vyand te verdragen. Van gelijke
d'onderhandelinge van dien in den he- hehbtn wy ons van onfe zijde daer toe te
ginne afbreken en alleenlijk met u lieden verplichten.
Midlerwijle dient vlijtigh verno.
(preken en overleggen zullen de zaken
daer
men
gevalle,
en
\ulken
In
oorlog.
ofze ook reeds met den Vyand
van den
om
in
onderhandeling
getreden en wel tot
daer
langer
met
ly bemerkende, dat
verjoening
moghten
genegen zijn , in
hert aen te houden al andere zaken jouden achter wegen blijven oordelen wy gevalle Jy fch onder het Rijk begeven
raedjamer te zijn voor defe reife daer wilden. Dit heeft al eeniqjjfms fijn bevan af te ftaen ; mits evenwel aen te denken wijl menJeidK-owngi dood, en
daer van niet
by ooghluiking de weinig koop- fjn zoon, op Aymuy
ftaen
,

|

,

,

\^

\

'

,

\

,

i

,

,

.

,

,

waren

,

geladen in

de Schepen

ten afgekocht worden.

,

vreemt

ons mog-

Zulx gewaer wordende

Waer in de Jelve

gelieve u lieden te vernemen
uit de ter hand gejielde algemeine mon

heftaen

fins door hen ophouden

,

aenhet

lieifer

Pekingfche Hojwefen, en

om quamen te

raden andermael van Batavia gejan
tenderwaerdstejchikken: ivanneer ghy
hen ivelverfekeringfoumogendotn. dat
fulx 'taenjlaende jaer gejchieden zal.
Hier evenwel niet toe te komen als
kans fiet buiten dien ons ooghmerk te bereiken om de grote vereijchte onkojien
te mijden. Maer in gevalle fy genegen
moghten zijn eenigen hunner, neven
hun brieven aen hun Edtle na Batavia
aj te vaerdigen ghy lieden hebt u Julx
ivel te gevallen laten en moogtheh daer
,

,

,

maerjpoedight

,

In allen

hy fou kunnen vooraf komen, en Nobel gints zoo lang vertoeven ter tijdt
,

I

toe hy oordeelde fijnverblijf alduer ook

meer vereijchte.
Indien Jy quamen voor te houden^
nevens hen met den Vyand te ver/oenen en verdragen
ghy mooght uit hen
wel verjlaen op wat hejprek en met
wat vernoeging en voldoening daer
over aen ons te doen , fulx zou kunnen
gefchieden ; hoewel daer op niets heniet

,

,

laet u qeen-

gevalle dient d' Onder-bevelhebber weer
haefligh in de vloot te zijn ; wijl fijn
dienji daer vereijcht word. Waer om

Wel kon de het zijn ,fy ons, tot v er krij,

,

u van daer tot ons te komen.

Jler-lijfie.

van den handel na den

is.

1

,

,

,

fruiten.

Met

hen eenigh middel totverlojfjn^
onfer gevangenen op Quymuy wetende
gen. V En waere zyjelfs een of meer van uit te vinden , mooght die daer toe wel
hun Jonken geliefden af te Jchikken. in 't werk Jiellen
en Hen vlijdt tot
Eenjake, beter voor ons.
hunner ontjiaging uenwendin : aengeVan het befitten en verflerken van fien haer Ed. op Batavia ons de bevoreen afgejonderde plaetje Joud ghy lie- derinq^^ hunner gevangenen op V hoog^
den mede mogen ajjlaen , foo hen zulx Jle aen bevolen hebben ; maer Jonder
,

toe overvaert op onje Schepen toe-Jeg-

,

.

,

iedenkelijk en onjmakelijk moght zijn,

hunvoorweten en bewilliging

met

dernemen.

ons voor

ditm

iel te laten

vernoe-

gen onfe Schepen in de haven van Hokfieu komen en daer den handel drijven
,

De

niets

t' on-

met fijn gevolgh zal fo»
Domburg bew .ert blijven :

Gyfelaer

lang op

mogen gemerkt de Jelve daer in ge- mifjchien hy door fijne Vrienden daer
noe hjame ve Jé kering en buiten ge- in wel iets ten goede fal voeten te lavaer leggen kunnen.
ten uitwerken ; aljoo ook na fijne verlof
Met hen dun komende te verdragen \fjng verlangt.
over het beoorlogen van Koxinga en
Z)' Onder- Koning Singlamong en
fijnen aenhang met onJe zamen-gevoeg- Krijgs-heer Taifing Lipoui hebben
;

,

ons

na

V

Keizerrijk van Sina

of

,

%i

Taijing.

voorby een Stedeken, genaenit^«^«to gelegen aen den noord -wefteüj}t^
late
TolkMdmzn
den
fchikken van
ken
wal, oncrent een musket-fcheut
toekomen. Heden zende daeropinantwoorde mede aen elk eenen hrief van een telandewaerdsm.
Quant o is een bemuurde Stadc,
zelven inhoud gelijk ook de hunne getot
groot
flechts in den omtrek een halve
weejl is. Neven eenige kleinigheden,
uure gaens doch gellerkt mee bol'vereering als ulitde hy het af-Jchrift
u erken en wacht-torens, en voorzien
hlijken zal: ivaeraenmy gedrage met
ivedei
ref, met het xvederA
ons ieder eenen Irief,
"

'

'

,

,

\

j

^.

staüt

,

^''«"'•

]

,

;

\

,

|

aenhevelingde zelve aen hen ter gele,
genertijd te overhandigen 't zy nevens
de brieven van haer Ed. of daer na.
De gefchenken aen hen horende ly de
,

meteenflerkekrijgsbezettm^. Daer
[

zijn verfcheide pleinen

meeil

\

brieven van haerEd. ,heh uit'H^iQidiQ in

Domburg

:

üit der zelver affchrift kunt ghy zien,

De felve kunnen

te geven orde uit

DomhuTggelicht

,

uw nadering

altijdts op

en vreemde lijtsgebaren te vertonen te weren zy
nemen in de hand zware gewichren,
om des teflevigerte zitten, wringen
en draien het lijf in verfcheide bochten en hellen nu aen d'eeneen aati
aen d' andere zijde, by na teraerde

\

ivor-

hen fy tot noch toe nirt willen verfiaen,
dan dienen nu door ulieden daer toe be-

wogen
in

Domburg

ftelle

,

u

alleenlijk

mede een mon- toe

lerlei

,

,

;

met te ge den

wd komt

te gelukken,

ghy daer by geene kiene eere en bevorderingl] behalen zult : dat God geve , in
iviens bewaring wy u bevelen.

,

D'lnwoondersvan Sanwan erneren
zich meeft met allerhande ambachten
en handwerken en wonen aldaer alle

,

ken, zoo u alles

heeft 'er ook merkten van alkoopwaren behalve de genen,

daer de landluiden de vruchten tn
eetwaren te koop brengen.
Een weinig daer naquamen d' afgezondene vcrby een volkrijk dorp Sanwan, gthowx. aen den zelven oever der
voorzeidereviere.

de goederen aen u lieden mede gegeven,
om daer uit te maken de nodige Jchenkaedjen door u lieden aen den eenen en
ander te doen.
Ten befluit bevele u het bevorderen
van h.ierEd oogmerk , daer aen de Kompanjie heden zoo grotelix gelegen is op
het alle rernfte lij kjle aen

over.

Men

ter hand , of miffchien daer
benodigen mogt. Injgelijx van

fier-lijjle

iets uit

,

,

,

,

te (leken,

:

de». Tot het aenvaerden der welke heb-

te worden.
Van de koopmanfchappen

gelijk in

al

:

laten overjchepen.

hoe de zelve afgepakt en waer zyinbeflaen

,

de Steden van5/«^, totoefen plaecfen voor de krijgsknechten,
beide van voet enros-volk het een
in de wapenen
het ander in den renftrijdt ; Ja rechten de ruiters dikmalenÜeek-fpellen, om prijs, aen met

!

,

\

in een zonderlinge gefchikte orde te
:

j

weten wevers fmits kuipers en andere handwerken ieder op een byzondere hoek of wijk van het dorp,
In 't Jacht Naerdcn leggende met afzonderlijk van elkandre. En ftaet
de vloot voor de revier e van Hok- ieder wijk onder een byzonderen
(ïeu , den negentienden van //f /j^/- Rechter of Opziender, waer van over
maend.\66z.
ontdane gefchillcn beroep aen den
Rechter dernabyü;elepeStadtgedaen
•'DO
o
,

j

,

,

,

,

j

I

BaLTHASAR BORT.

,

^oj-d.
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Des anderen daeghs

fcheidenze
des middags, na het infchepcn van
rcis-tuig en fchenkaedjc-goederenin
de fonken met hun berecht-punten
en bevel-brieven enganfchen gevolg
van de vloot en zeilden de reviere
van Hokfieu meeft zuid - weft waerds
,

Zy

,

'

Al de dorpen, daer d'afgezondenen
inhetLandfchapvan/öXva'wdoorreifden,zijnbemuurt:en word in de zelve
alle daegs merkt van groente, vifch
en oefters gehouden, als in de Steden.

D'afgezondenen Van Kampen en
met hun gevolgh , liepen
noch al zuid-weftwaerds op
tot
voeren kort naer de middagh aen een reviere , welke ooft ten
zuiL
,

op-

,

i

Nobel

,

,

^"^i
""""

sm-
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zuidein2eeftorte,eninhaerenmont
een klein eiland heeft leggen met
een zand plact in't vaer-water. Vonden acn den noord -weftelijken wal
een dorp Sayan en quamen na een
weinig zeilens aen zekere fterkeve,

;

zerken, van het een jok tot het ander,
;

i

:

fling ^heMjntjieri of Minjazeen.

vier paercten

,

,

(

:

:

met huizen

ten

,

geftoffeert

lerhande wmkels. In het midden is
een zeer groot plein, daeraend'eene zijde het huis des Opper -hoofts
ftaet, en aen d' andere zijde een Pa-

gode
Aldaer traden Fj» Kampen QnNolel
met hun ganfch gevolg atn land, om
het Opper hooft der fterkte re begroete n. Drie Man.'iariins hui:ldcn hen
met Ixhooilijke hatelijkheid in de:

den hen in et.n groote Pagode geleiden maer kenden met het Opper
hooft door dclTelfs onpaflelijkheid,
:

,

woorde komen. Na het fchenkcn van Bonen-zop, met melk gemtngt,(by hen voorde grootfte eere
geacht, die zy iemand kunnen aendocn )traden Van Kampen LuNohelmcx.
hun gevolg weer in óg Jonken, tn namen van hen met grote eerbiedigheid
hun affcheid. Gekomen ontrent een
halve mijle opwaerds
vertoonde

niet te

,

van
dienaers beweüeen met grote eere tot in
zijnhuisge'eid en mee hetomfchenken van bonen -zop onthaelt. Met
zijne

koomt

al-

nevea elkandreoverde

zelve kunnen rijden
Hertelijken wierden d'afgezondene. Van Kampen QnNoheL hy Haulauja,
Opper hooft vun Minj.,zcen en by
veel

klem Stedeken, heeft verfcheideftra-

met

Ter weder-zijde loopt langs h ene een
blaeuwe flene kuning. gemaekt met
zitplaetfen
en geftofTcerc met vele
Draken en Leeuwen, Vün 1'een ge
houuen. Zoo breed is deze brug, dat
,

,

Minjazeen \s een weerbare vefting .gelKrktmetwacht-tortns,walen een wijde
hoorn- werken
len
van
befcherm-plaets
iseen
Zy
gracht.
van
mijlen
gelegen
drie
Zwanfefoe , en
HokfuH is fcKicr zoo groot als een

met grote lange en dikke blaeuwe

,

,

!

luider

flemme riep daer opzel-erdie-

j

iVelkkoom zi/h de HolLnrlersin
Sina. Wierden toen by hem ren eecen
gtnodigt, en, na demaeicijdge-eindigc v\ as fcheiden met grote eerbewijzingvanhen en begaven zich in
de jonken ter rulle.
In 't gezicht der brugge lagen ontrent de tachtig fonken.groot en kleen:
zommige bevolkt andere met.
naer

:

,

,

,

Dtn

twintigften, des Woensdags,
bevonden d' afgezondene zich weer
by het Opperhooft, Haulauja, en reden na genomen affcheid m twee
Palakijns
of draeg- zetels met vier
,

,

,

pacrden over de brugge, naer de Stade
//ö^y/f«,omdeVrou moeder van den
Onder-koning Singlamon^ te begroeten en met een barren-ftene keting
te befchenken, en den Stedehouder
,
van de Stadt te fpreken. Gekomen
haer aen de zuid-ooftzijde een ver- over de brugge vonden het over al
makelijke en pleizierigeplaets, Plet- vol. huizen met lange llene Üraten,
hot u of Pethou genoemt
gelijk daer wel een uure gaens ; beftuuwt met
tegen over.aen den noord-weftelijken duizenden van menfchen, tot aen de
oever, een grote Pagode of Papen Ka- Stadt Hokjieu en in de Scadt tot aen
fen
Pojjiin^ geheten
by hen voor het Paleis: zulx de ftraten naulix voc^r
een groot wonder gehouden.
hen te gebruiken waeren. Het Paleis
Ter weder -zijde der reviere leid des Onder-konings, daer toen defTelfs
een fchoon cnfraei groot dal betim- Vrou-moeder haer
op bevond, iseen
mert met huizen en fchoae gcbou- groot geweldig gebou
opgehaek
w en en beplant met luftige tuinen en met dikke graeuwe ftene muurtn;
fpcel-hoven. Zy quamen ontrent ten
heeft grote poorten
verciert met
vier uuren tegtn den avond aen
,
de fchone deuren
en word met veel
zuid-oüft-zijde, by een ftene brugge, ros
en voetvolk bewaekt. D' afgeopgcbouf uit het water met pijlaren zondene
wierden by des Konings
of jokkt-n van graeuwe (lenen
noord- Vrou-moeder, met grote eere en
weft en zuid-oofl: over de revier,
en achtbaerheid ontfangen, en gebragt
dicht bedekt boven op den overgang
door haer in een zael geftofïèert met
fchoo,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

.
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fchone fchilderyen en fraeie ftoelen, lakijns. Zy vonden de flraten en wegen zoo dik bedromt van mannen,
en geboden neer te zitten.
tot aen de
Geftekterzeet, kregen zy bonen- vrouwen en kinderen
Jonken,
brugh,
de
legplaets
hunne
drinken
van
koppen
te
goude
uit
zop
dat
bedoorkomen
tafeltje
voor
hen
het
een
wierden daer na ieder aen
gezet , om t'eeten, en gebraden en zwaerlijk viel.
Den een en twintigden, des Dongezoden uit goude fchotelcn opgederdags
wierden d'aigezondencnin
difcht.
Des Onder-konings broeder (want hun vacrtuig, door het Opper-hoofc
dees bevond zich daer mede) quam der fterkte van Engely en verfcheide
met hen over verfcheide zaken in ge- grote Mandarijns bezochten bewelfprek en vroeg onder ander of in lekomt, en met bonen-zop befchonHolhind ook wel zulke grote Steden, ken. D' opper -gebieder der ftcrkte,
en zoo welbeboutwaeren als in Si- gelegen op een Eiland aen de zuidkoeien en ooft- zijde van de brugge.nodigdehen
na : en mede peerden
fchapen hadden ? 't welk zy met een ten eeten, 't welk zy hem niet derfden
ja beantwoorden. Hoeiange zy van afflaen,maer reden met hem naerzijn
Holland tot in Sina onderwegen wae- verblijf plaets. Hy, na een treffelijk
onthael met opdiflchen van gezoden
ren ? zeiden zes of zeven maenden.
Toen quam des Onder -konings en gebraden begiftigde Fan Kampen
moeder, welke vele gelubden t' hae- met een fraeie tentc ter gebruik voor
rendienfte heeft, tevoorfchijn zei- hem op den reis-weg.Dees toegevoude tot hen zy van fm waeregeweeft, wen, kon door eenen manUchrelijk
methen t'eeten en te drinken maer gedragen v\^orden,en door middel van
d' onpaflelijkheid had haer zulx doen verfcheide leden uitgezet,en met y zeverhinderen beloofde in gunfle van re pennen vaft gemaekt worden.
hen aen haeren zoon den Onder-koNa wel gegeten en gedronken te
ning, te fchry ven en , op hun weder- hebben, leide d'Opper-gebiederhen
komfle , met hen ter tafel te zitten, over eene brugge, geflagen over de reen t'zamen t'eeten en drinken. Zy viere aen de weft-zijde van 't eiland,
^waeren , voegde zy daer op
in een daer 't fort op ftont. Daer iagh een
vreemt Land, rijkvan menjchen : had- groot dorp, bebout met vele huizen,
den wel voor zich te fien en omjichtelijk en bewoont by meenigte van mente reijen om geen ongemak te krijgen, fchen. D'Afgezondene onder gelei
ja, verwonderde haer , dat d' onzen
des Opper -gebieders , bezagen verzich in een vreemt Land dorflen be- fcheide groote Pagoden geftoffeerc
trouwen. Van Kampen gevraegtdoor met brandende lampen autarcn en
haer, wat ampt hy bediende, gaf tot beelden
kreegen daer in van de Paantwoord, dat van Onder bevelheb- pen 77;f(?- water te drinken, en velerlei
ber. Waer op zy Zoo moeten uwe Prin- zuiker-werken te eeten, met aendoefen en Meeren wel kofielijk gekleet zijn : ning daer en boven van veele eere.
want r^» Kampen was in 't felp.
Na een weinigh vertoevens, werToen fcheiden Fan Kampen en No- denze in een luftige plaetsgeleit, daer
lel met een heufche groetenis , van met pijl en hoogten doele gefchoten
haer en fpoeiden zich nahet Hof des wierd en van daer weder aen hunne
Stedehouders bezet met veel ruiters vaer tuigen gebragt, na het huis van
en voet-knechten; daer zy in quamen: het Opper-hooft Hanlauja der flerkte
dan reden weer , op het zeggen van Minjazeen daer zy weder ten eeten
zijnen voordrager, van dat zijn Heer bleven. Tegens den avond quamenze
met een felle koorsgequeltwas , en weer in de VXcmt Jonken, om te ruften,
terrufte in zijne flaep kamer lag en en hun flaep plaets in de zelve te netegenwoordig gene gelegendhéitgaf, men gelijk desvoorigen nachts.
cnii hem te fpreken , maer morgen
Den twee en twintigftcn vervoegvroeg ten dien einde weder mofte ko- den zich d'Afgezondenen des mormen uit de Stadt naer beneden in Pa gens ten huize van het Opper-hoofc
HanL 2
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van Hokfieu by d' Afgezondene voorgehouden gaf Hanlauja, gchoort des
Stedehouders antwoord daer op het
zelffte oordeel, als de Stedehouder;
te weten d'Opper bevelhebber Bort
doen mogte, 't geen hem beft geviel.
Al het welk door Van Kampen en Nobel, by brieve den Opperbevelhebber
Bort
t' eficns hunner beider goeddunken daer over verwittigt wierd.
Weinig naer de middag traden d'afgezonden en met hun gevolgh inde
Jonken, om de leizc nact Sinfieu te vetvorderen
en quamen des middags
ontrent ten dne uure by de vefting
Auiauja oïLauyt, aen een overvaert, aldaer zy op den oever door den opperden Gebieder hertelijken bewellekomt en met grote eerbiedenisontfangen, en met hetfchcnkenvanbonen-zop onthaelt wierden.
De vefting Auiauja is gefterktmet veftingAK*
hogemuuren bezet met veel krijgs-^""^"*
en voorzien
knechten en Ruiters
met allerlei krijgs behoefte en eetwaren. Aldaer vaert men over om den
weg korter te maken en word de tol
betaelt van al de waren, die door het
Land gevoert worden. Dagelix rijden uit deze fterkte troepen van ruitery tot beveiling des wegs tegen
ftruik-rovers en moorders die zich
in het naby gelege gebergte onthou-

begroeten, en
root laken te
gif
te
van
met een kleine
uit inziclite van zijne
befclienken
gunde te genieten in het fpoedig afHanlauja,

om hem

te

,

;

,

,

vaerdigen na den Onder-koning 5/»^lamong. Reden van daer na het Hof
van den Stedehouder van Hokfieu, ten

,

,

zelfden einde, met verzoek aen hem
van volk ter reize te bcfchikken
daer zy ter negenüer uure in quamen

,

:

vonden hem wat onpaflelijk macr
kregen evenwel by hem ter piaetfe gehoor daer hy met de Groten 's Lands
gewonelijk over 's Lands zaken in geIprek komt. Op de vrage der afgezondenen of hy hen in de reize na
den Onder-koning SingIamong,en den
;

,

;

,

Velt-heer Tayfing Lipoui de behulpzawilde bieden gaf tot antwoord al wat in zijn magt ftond tot
hunne hulpe genegen was had, voegde hy daer by reeds naer het Peking
fe Hof aen den groten Keizer, en aen
den Onder- kening Singlamong in

me hand

,

,

,

,

:

,

:

,

voor d'onztn gefchreven
en twee Mandarijns met
tnegentigh man
om met hen derwaerds te reizen doen vervaerdigen.
Gevraegt, wat hem geraden dochte.
of hunne Opperbevelhebber met elf
Schepen mogte zee kiezen, om wat
noordwaerds te kruizen, tot afbreuk
van den rover Koxïnga en zijn acnhang; en een Jacht, daer inde fchen- den.
kaedjen waercn
in de Reviere van
Na een weinig vervvijlens begaven
Hokfieu te Jaten blijven
gaf tot ant- zich weder onder zeil, brachtent rewoord zulx niet te derven raden
gens den avond aen zeker dorp, gemaer hunne Opperbevelhebber had noemt Lanpon , de ruft en verblijfzijn eigen goetdunken en believen te plaets voor dien nacht. Lanpon is een norp unvolgen. Zijns oordeels
dienden de dorp van groot aenzien , bewoont ?*"•
Schepen tot des Onder- konings by veel rijke Sinefen die door het
komflealdaer te blijven, om gene ver- Land gaen koopmanfchap drijven.
werderyin 5/«j onder het volk te ver- Groten toeloop heeft dit dorp door
wekken. Da7i vervoegt u (zeidehy) hy zekere Pagode d' eerplaets van zehet Opper-hooft van Minjazeen, Han- keren afgod, die
gezeid word in alle
lauja, een mjn ,oudt van jaren en erva- zware voorvallen
goeden raedtegerett in den krijgshandel: dees
zalu daer ven waer over zy dagelix hy hoogen
^^^^ ^^^^^ '^''^ ^^^^ Opper-hevel- en lagen bezocht word
om in hun1"
,
zz"
hebber
te doen ofte laten heeft.
Hier nen nood aldaereenigen trooft t'ontop fcheiden d'Afgezondene uit Ho/^- fangen.
(ten en quamen tegens den
middag
Den drie en twintigften, des Zaterweder by den Opper gebieder /f.7«- dags ten negen uure
, verheten d' aflauja
m de fterkte Minjazeen , by gezondene Lanpon , begaven zich
te
wien zy ter tafel genoodight wier- lande in P^/^^z/w
op reis, over eenen
den. Op de vrage, den Stedehouder
weg , beleid met blaeuwe en graeuwe
Sinkjieii

,

gunfteiijk
,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

!

\

:

|

'

t

('

-

j

,

i

!

|
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eens zooveel

frrote zerk-ftenen. Dien dag togenze
angs een groot dal, beplant met groe-

van gelde en goet

ne rijs- velden , vrucht bomen en allerlei eetgewaiïen defgelijx bebout met
vele volkrijke dorpen, en bevochtigt
door veel fchone lopende ftromcn, en
dat van 't gebergte qiiam afwater
zeer vermakelijk en lullig
ftorten

Het volk fcheen zeer dienftig te
op 't geruchte van dat d'onzen
met een vloot aen de kutt van Sina gekomen waren om gezamcnder magt

vvaerdig

zijn,

:

,

d'Eilanders van Queymuy en Eymuy, en

,

Koxinga met zijn aenhang te verdelgen. Bezagen des namiddaghs de

,

om te zien.
Men zach'er

Stadt.

mecnigtevan aelou-

De SzzétHokzwa

de begraef-plaetfen zeer heerlijk geflofièert met beelden van menfchen,
,

fteen

uitgehouwen

,

,

,

j

Des middags quamenze aen twee
en ontrent te
zes uuren, 'savonJsin de Stad Hokzwa. Zy wierden in het inkomen door
de groten der Stadt be^vellekoomt,
en gebracht in een groothuis, daer
de voornaemfte des lands,op de reize gewonelijk hun verblijf hebben,
Tot een vereeringe wierden den

bemuurt hoewel zonder gracht^-n;
en wordt bewaekt door veel ros en
voetvolk. De Stadt is zeer volk- en
kooprijk. Een uurtje van de Stadtaf,
zijn veel bolTchaedjen, met verfcheide herbergen daer in, tor pleifter en
,

,

,

1

ruft-plaetfenvoorde wandelaers. Aldaer wordt eeten en drinken, en aller-

,

afgezondenen toe gebracht drie

,

,

,

;

moften verblijven
Gedurende hun
verblijf aldaer wierdenze door veele
groote Mandarijns van de Stadt bezocht
en met allerhande boomvruchten van Oranje-appelen
Peeren, Kaftanien
Kokes-nooten beneven veel andere vruchten,twee Verkens , vijf Ganfen , en tien Hoenderen befchonken , in vergeldingh
.

,

,

,

,

hande Iruit op-gedifcht.

ver-

,

kens, twintig hoenders, vierganfen,
tegen een weer gifte van eenige kleinigheden. Des nachts wiert, door bevelderMajeftraetvandeStad.krijgsvolk by hunne ruftplaetfe geftelt, om
geen hinder van 'tgeboefteof quaet
volk te lijden.
Den vier en tvvintigften,des Zondags, hoewel tot reizen vaerdig, konden evenwel d' Afgezondenen by
mangel van dragers, niet voort raken,
naerdien een fterk gelei van drie hondcrd Ruiters , door des Onder -Konings Moeder
met geit en andere
goederen na Sinkjieu in 't Leger aen
haren zoon Singlamong, tot betaling
der krijgsknechten wierd afgezonden zulx zy dien dagh in Hokzwa

,

*^"'*'"

:

,

zeer grote veftuigen

siaUHoU-

:

verciert

:

daer en boven met vele prachtige
triumf bogen
daer oude gedenkwaerdige fpreuken, metguldeS neefcheletteren.op gcgravecrt ftonden.

aencenvcromringt met veel
leid

makelijken oorc
fraeie en fchoone lufthoven
heeft
van binnen groote merkten en pleinen en is verciert met veeleTriumfbogen en oude en heerlijke gebouwen en dicht betimmert mee fraeie
huizen. Van buiten isdezclvcroniom
met etn hoge, en dikke (^erkevefting

paerden,leeuw^en en draken, in blaeu

wen

,

Den vijf en twintigften, des Maendaegs, begaven d'Afgezfindene, met
het aenbreken van den dag, zich op

!

wegh, onder een

van
knechten

gelei ontrent

j

Tarterfche krijgstrokken voorbyverfcheideveftingen.
en door veele dorpen en in 't gezichte vooiby. Voorby Hokzwa leggen
twee hoge klippen, daer de weg zoo
naeu is, dat efièn Hechts twee wagens
konnen doorrijden. Voor den ingang
leggen twee fraeie veftingen, fchuins
tegen elkandre over, gefterkt met toorens wacht-huisjens en hoorn-werken zulx geen mcnfch daervoorby
kan zonder te pletteren gefchoten
te worden. Zelfs, een wonder! boven
op deklippen groeien veel cypres-en
fparre-boomen zonder daer ontrent
eenige aerde gezien word.
Zyquamen des namiddags voorby
een fterke groote veftinge getogen:
daer 't Opper-hooft hen eenweinigh
deede vertoeven en ten eeten wilden houden 't welk zy hen met beleefde woorden door den tolk deden
afzeggen doch kreeg het gevolg zoo

vijftigh
i

,

]

1

i

,

,

,

,

,

,

:

L

-t

veei
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veel fterk Sineefch bier te drinken, als

hacr lilden.

Den zeven en

\

twintigften begaven

^7 "^^^^ ^^^^ '^ reizen der zonne, op
weg ter reize, in gezelfchap van ver»

!

vervorderden

D'Afcezondencn
hunne rcizc en trokken tcgfn den fcheide troepen te pacrde en te voer;
avond door een üerkbemuurde Stad, eenige vooruit; en andere in groten
bewacktby vele ruiters en voctknech- getalle nevens hen rcifdcndien dag
,

\

;

\

'

:

ten namen een weinig bezuiden de
Stad in zekere Pagode, hun rufte,
derwaerds de grootcn der Stad zich
vervoeeden.en d'afgezon Jcne bevvellekomdcn.cn met een koe-beeft, vier
hoenders,een verken, zes ganzen, en
allcrhande boom- vruchten vereerdcn; het welk d'onzen hen meteenige Spaenfe realen, en vier ftukken
iWom//è« vergolden. Daer-en-boven
:

i

grote veftingen, vele fchanfen , reduiten en dorpen door en verby: togen

,

wierd het gevolg vereert met twee
grotc potten fterK Sineefch bier, voor
hcn een aengename dronk.
en twintigften , ftonden
d'atgezonden en met zonnen opgang,

Den zes

wee^rreis vaerdig. en

bekijks van

mannen

hadden zoo veel
,

vrouwen

,

,

,

j

'

j

',

ker eten en drinken opgefciiaft; wel-

j

|

1

en

kinderen, die van overal, uit nieusgieriglicid van vreemdelingen te zien,
waren derwaerds gekomen dat d'on-

'

|

,

zen de ftratennaulix gebruiken konden.

De

pallakijn, daer d'onder-be-

wierd

/1/« Kampen ïn z^t ,
verfcheide reize by het nieusgierig

velhebber

volk vaft gehouden ,om hem te zien,
dan naerdien hy niet
en fpreken
taelkundig was, en de tolk door den
drang des volks niet by hemkonde
:

komen

,

lieten

zy hem trekken. Dien

dag reifdenze vele veftingen reduiten, dorpendoor, en in 't gezichte
verby, en quamen des avonds inde
,

Scadt Hokxcho. Des nachts hieldenze
aldacr hunne nacht -rufte
wierden
door de grooLftcn der Stad onthaelt,
:

en door vele oude treffelijke koopluidcn bezocht, met een zulke nieusgierigheid
dat hen dien nacht weinig
rufte gegeven wierd
SladcHokxDe Stad Hokxcho is een gemene
cbo.
grote Stad gelegen een dag-reizens
\z\\Hok::]va : d'inwoonders erneren
zich mceft met den landbou, (want
weinig koophandel is 'er) zijn van een
oprechte inborft , en goeden aert
Jio is goed, en ziva quaed gezeid.
Tuftchen Hokzwa en Hokxcho leid
cendorp, daer veel Porcelein gebakken word.
,

,

<•

des namiddags ontrentten drie uure
door eengroote Stad en quamen des
avonds in een grote krijgs vefting
daer zy van het opper hooft beleefdelijk ontfangen en met het omfchenken van bonen -zop uel onthaeltwierden. Daernawierd'erwak-

,

!

kegunftigemildadigheiddcafgezondene hem met Spacnfche realen en enige Moeryfen voldeden , niet zonder
bedanken mer grote eerbiedigheid,
Den acht en twinrighlte begaven
zich weder voor zonnen opgan^, ter
reife, trokken dien dag in gelijken veIe fterke veftingtn, reduiten endorptn door en in 't gezichte voorby
quamen des middags ontrent ten drie
uuren in een Stad daer zy van de gr oten bewellekomt, en met twee verkens, twintig hoenders,en vier ganfen
befchonken wierden. Deze genoten
daer voor tot een vereeringe eenige
SpaenfcheRealen.eenftukkroon-ras,
en eenige Moeryfen : dronken mee
d'Afgezondene BrandcenSpaenfche
wijn daer na zy wonder nieus gierig
en genegen waeren, om te drinken;
wijl zy nooit zulken drank gedronken nochte gene Hollanders gezien
hadden, ter zy fcheiden, was het on,

,

trent middernacht.

Den negen en twintigften, des Vrydaghs begon weer de reize met het
opgaen der zonne. Des voormiddags reifdenze door en in 't gezichte
van veele fterke veftingen, reduiten.
en groote dorpen: zagen zeer groote
heerlijke begrael plaetfen en treflelijke vreemde aeloude gebouwen, bcneven veele triumfboogen ter we,

,

,

,

der-zijde geftofïèert

met

ruiters te

paerde leeuwen, tigers , beeren en
draken, in graeuwe fteenen uitgebouwen, en al deboogenmetgulde let,

teren verciert.
Trokken over een
lange Brugge, geflagen over een grote

brede

tia

V
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brede verfche reviere Loyang , opge- met de gefchenken, te weten,ecn paer
mefTek van onderen uit de grond, fnaphaens pidolen met bolders, vijf
daer de reviere wel 2es of zeven va- ellen root fcharlaken vier duks fijne
dem diep is, mecmeenigtevanftene Moerijfen, wierden door d' afgezon,

jokken. De brug was boven overvloert met ongeloofelijke grote zware graeuwe ftenen : eenige lang on-

en zommige zebreed drie en een halve, en dik een halve voet. Ter wederzijde was een leuning met zitbanken
van blaeuwen-fteen,verciert met Dratrent acht en zedig

ventig voeten

,

:

ken Leeuwen Tigers en Beren
,

,

,

in

flecn zeer kunftig uitgehouwen.

De

Sinezcn roemen deze brugh,
door d' Engelen in eene nacht gebouc
tezijn, en houden de zelve voor een
groot wonder.
Aen het einde der brugge ftont een
oud huis, zeer vreemt gebout, daer

mans

denen by twee hunner tolken. Pedel
onder -koopman en Lakka na den
zelven afgefchikt, met aenzegging
van de groetenis van hunne zijde.
Dan gaf den Tolken tot antwoort
hy gene brieven nochte gefchenken
dorde aenvaerden voor al eer d' afgezondenen weer van Sinkfieu gekomen waeren en met denÖnder-koning en Veldheer Lipoui gefproken
hadden liet mede aendienen, in wille was geweed hen te komen bezoeken ; dan, door belet zijner onpaflelijkheid had zulks niet kunnen vol,

,

,

:

,

brengen.
Bethekok deed door zijne dienaers,

boom

vruchten appelen
de brug ontworpen had beneven ve- van oranje, noten, kal^anien, benele andere beelden van mannen met ven drie verkens, tien hoenders, en
gout verciert. Daer was in 't zelfde vijf ganfen d' afgezondene befchenhuis ook een grote brede blaeuwe ken het welk zy de dienaers weder
fteen , uitgehouwen met een druk- verfchuldigden,en met goed enSpaenplaet van des dichters naem en hoe fe realen van achten betaelden.
lang de bruggebout was geweed ten
Des anderen daegs den dertigden,
gerief van de nieusgierigen om ter gingen d' afgezondene met hun volk,
gedenkcnis op papier over te druk- midlerwijle de dragers zich ter reize
ken.
vervaerdigden, de Stadt van binnen
Dan in het midden van deze brug bezichtigen.
was een boge afgebroken, tot dutting
Zwanjefoe is een overderkekoop- Stadt
Zwamfefoc.
van denvyand, daer zy mede bezig dadt gedoflèert met allerhande winwaeren , om met houte balken te kels en koopmanfchappen verciert
beleggen
door mangel van zulke met ontelbare veel grote triumfbogrote denen.
gen, opgehaelt van blaeuwe deen,
Kort over den middag quamenze daer zeer kundig vele mannen , vrouvoor de Stadt Zvcanjefoe wierden bui- wen paerden , draken tigers , leeuten de poorte door drie grote Munda- wen beren en apen,afgemaelt met alrijns, (henwaerds afgezonden door lerhande kleur van verruwe in uitgeSanting Hou Bethekok Admirael ter houwen waeren. Boven aen dond
zee en Opperhooft van Zivanfefoe, ) metgoude letteren de naem des dichftatelijk bewellekoomt , en gebragt in ters gefpelt. Zy heeft ook drie hoge
een grote Pagode, daer zy behoorlij- torens, met omgangen: beneven veke onthaeling en bonen-zoptedrin- Ie Pagoden
ken kregen. Zonder eenig lang ver
De muur rontom de Stadt is van
toeven tradenze ter Stadt in onder zeven en twintig voeten hoogh
en
gelei van de zelfde Mi.indariJMS , en ruim zoo dik of breedt gederkt met
wierden gebraght in een geweldigh vele bolwerken, diepe grachten,en een
groothuis, derwaerds velen der gro- hoge bordwering boven op zijn de
ten van de Stadt hen quamenbegroe- muuren, langs hene, metgrotebakten, zeernieusgierigomhentezien. denen en balken belegt tot afwering
De brief van den Opper-bevelheb- voor dormen. Vele morgen-derren
ber Bort aen Santing Hou Bethekok, met yzere pennen daen rontom de
Stadt
in het beeltenis des

(lont

,

die

met

veel

-

,

;

,

,

.

:

,

;

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

1

,

,

,
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Stadt op de wallen, by 't gefchur.
De Stadt heeft drie poorten , met
kromme ingangen, rontomopgemef-

'

van grote blaeuwe flenen,
Noit is de btadt door hctzwaert,

Veel Koopluiden ,rijk van have,bcgevenzich derwaerd,om de vermakelijkheid der omgelegc landouwen, met der woon en ter rulle.
Buiten de Stad heef tmen vele prachtige en heerlijke grai-fleden daer de
fledelingen alle daegs offerhande by
doen, voor de zielehunner ouderen,
Drie grote Mandarijns te paerde,

prijze.

maer

by de Tarters overwonnen
wierd, door den Krijgs-overfte //<?«lethetok met verdrag overgegeven,
,

met beding, van

zijn vorig

amptvan

Oppcr-hooft of Stedehouder, over
de zelve , te behouden. Defgelijx
bleef d'oude Majeftract door deze
vry willige over-gift in bediening en

,

,

'

,

,

de burgery by hare oude vryheid.
Ten teken evenwel der overwinning,
liet de Tarter al de torens behalve
de voorzeide drie , afbreken en ten
gronde flopen
Eens ifle door den rover Koxinga

,

\

,

belegert geworden
nen weer verlaten

,

,

veel volks ; zoo
vollen ftant geblven

doch onverwonmet verlies van
is.

,

i

:

geUtjg.

,

Sterkten

Twaia.

kamers hunne flaep-plaets.
Den tweden, des Maendags, ten
negen uure vertrokken d'Afgezondene met den ganfchen omzwier uit
de Stadt Tanwa, en reifden over een
,

,

grote ftene brugge, een weinig bezuiden de Stad over de revieregeftagen.

Dien dag kregenzeeenige verwoefte
Steden
verfcheiden Dorpen , en
fterke Krijgs-veftingen, en reduiten,
noch in vollen ftant en bevolkt met
ruiters en voet-knechten , onder het
,

,

,

reizen, in

't

gezicht.

Qu^amen een weinig voor Zonnenondergang, by eengrote fterkte gefticht op den top van een hogen berg.
dcrwaerdszyzichfpoeiden wierden
,

I

:

by het Opperhooft hertelijken bewel-

,

lekoomt,cnluftigmethetopdiflchen
van fpijze en drank onthaelt. Uit den
mond des gezag-hebbers der fterkte
verftonden d'afgezondenen d' eilandersvan Eymuy en (heetnuy ingclprek
van vrede handel met de Tarters ftonden, dan met twijfel aen den voortgang. De ruftplaets des nachts was in
de fterkte, met goed onthael voor

,

,

,

Stuit

honderrpaerden,engoet verblijf voor
twalef hondert man. Des nachts namen d'Afgezondene in een van de
befte

;

,

Tamva.

mecftoelen, banken enko-

bedfleden.ten gerijf der Landbeftierders op de reize. Daer in waeren ook vele ftallen
wel voor acht
ftelijke

Des voor-middags.ten negen uure
begaven d'afgezondene zicli^weer op
wegh reifden regens den middagh
d'oude verwoefte SiadtEMgel/ng, in
en voorts dien gan't gezicht verby
fchen dag vele fterke hogeveftingen,
en reduiten, opgebout van graeuwen
fteen, en meenigten van dorpen, door
en van verre verby. Quamen tegens
den avond by twee grote ftene fterkten,genacmt7li'<3/^, gelegen een vicren-deel uurgaens van elkander; wcft
zuid-weft-waerds ontrent twee of
drie mijlen van de verwoefte Stadt
Anchey die eertijds zeer maghtig en
rijk was. De muuren van Tivaia waren
van graeuwen fteen opgemeflelt, tot
de dikte van achtentwintig voeten,
en hoogte van vijf en twintig.
Den ecrftenvan Wijn-maent, des
morgens, verlieten d'afgezondene de
fterkten Tivaia begaven zich ter reize, en trokken dien dag verfcheide
dorpen door en in 't gezichte verby.
Quamen ontrent ten drie uure met
hun gevolg fterk ten getale van over

gevolgt dooreen groten floetvan dienaers bewellekoomden d'afgezondene enbragtenhen in een oud, maer
fnaeks en wel gebout ftenen huis
welk met zeven grote blaeuwe flene
trappen opging. Het had vele kamers,
gevloertmet blaeuwen Heen, en gellofièert

dat de zelve altijts in

St»dt £»-

:

'

felt

,

en vruchtbaerfte Steden van
geheel Sina gehouden leit in een vee
dal, en bezit den overvloet aller dingen , te bekomen voor een geringen

kelijkfte

dehonderd, zoo Hollanders, Sinefen
als Tarters, inde Stadt Tamva, omringt meteen graeuwefteene muur,
en gefterkt met hoge bolwerken , en
diepegrachtenrontom.
Tanwa word voor een der verma-

hun geld.
'

Den

na

Den derden

,

't
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aen hen geUeven te vergunnen

des Dingsdags , bega-

met hen

,

,

j

een ftene brugge over de reviere gebout van graeuwen fteen ter wederzijde bezet met eenfterke vefting:
daer by noch een ander van een zelve
ftofiè onder bou ftont.Des namiddags
reifdenze dicht verby verfcheide grote Pagoden in een der welke d'Afgezondencn zich verkleden. DeSineefche Papen fchenen hunwaert zeer gewilt en gunftig te zijn.gemerkt zy hen
grote ecre bewezen, en zuiker-gebak),
met zy^fé"- water te drinken gaven. Na
een weinig verwijlens, vervorderdenzehunreize, en quamen in 't gezicht
van de Stadt Sinkjieu. Niet verre buiten de Stadt ontmoeten hen- drie gro,

Schepen niet vruchteloos verfleD 'Onder-koning en Veltheergaven tot antwoord Zy ivaere»
ee» verre weg over Zee en Land gekomen,en moede van reife.-fouden wachten
tot morgen vroeg danfouden zy hengehoor verlenen , om met hen te fpreken.
tien

I

,

tenwierde.

i

:

j

:

,

Komen

in t

Stuit Sinkƒ/««.

Midlerwijle
darijns

gehaelt.

:

lijk

d'

koning en Vekheer in 't leger te befchikkcn. Ontrentten acht uure wier-

dtn twalefpeerden voor hun verblijfplaetsgebragt,daer zy met twee Mö«-

'

,

\

verblijf- plaets der Landbeftier-

|

,

:

,

veel grote cierlijkekamers.geftoffêert

'

zeer heerlijk met bedfteden, ftoelen
enbanken. De kombuis en koks ge

Groten 's Lands gereet. D' Afgezondenen namen aldaer hun verblijf, en
kregen krijgsknechten tot bewaking
des huis
om geen leedt van d' invvoonders te gefchien, die by duizenden uit nieusgierigheid derwaerds
quamen gclopen.om d'onzen te zien.
Hun komfte deden d'Afgezondencn aenftonds by twee tolken Pedel\
en Lakka den Onder -koning Singlamong en den Vekheer Taifing Lipoui
verwittigen, met verzoek van gehoor
,

,

,

t

,

gehoor.

ten, ieder in zijn hut. VijfgroteMrt«darijns met een gelei van een rot

I

reetfchap ftaet aldaer altijds voorde

verdoeken

en hun gevolg opftegen, en reden door een groot gedeelte der Stadt
Sinkfieu verby meenigtc van fchone
grote triumfbogen. Een weinig bezuiden de Stadt üroomde een reviere.
daer over zy langs een brugge in 't leger quamen gelegc n fchicr een halve
uure buiten de Stadt, en ilerk ontrent
zeftig duizend ruiters en voetknech-

<^rf>'//>?i'

wanneer zy reizen. Dit Hof had
ftalling voor méér als de duizent paerden, en kon voor duizend man verblijf en flaep plaets verfchaffen
had

hun-

Den vierden.des morgens,maekten
Afgezondenen zich vaerdig om de

kiene gefchenken en brieven van haeEdele op Batavia aen den Onder-

ders,

ne komfle
bekent en

onthaelt.

re

-

"SinUen

,

Man

bragteii

ven hoenders , ganfcn , en twee verkensthet welk d'onzen aen hunne dienaers met geit na hun welgevallen deden betalen en wierden aldaer heer-

:

,

vele grote

appelen, noten,ka(tanien,peren,bene-

lamong en deVeltheer Lipoui,om d'onzen te begroeten en bewellekomen.
Na aflegginge der groetenifie weder-zijdelinx , wierden d'Afgezonder\e dooide Mandarijn s gebragtineen
grote Pagode. Zy bewellekoomden
hen aldaer weer eerbiedelijk, en gaven hen bonen-zop te drinken ge.
leiden hen van daer ter Stadt in, na
een groot geweldig Hof, een gewone
lijk

quamen

hen bewellekomen

met zich velerlei vruchten van oranje

te Mandarijns, met hun gevolg, uitgezonden door den Onder koning S/ng-

U'ordenin-

om

in

digen, ten einde de fchonetijdtmec
een zulke koftelijke Vloot van der

,

gez.icht der

,

moncgemeenfchap te treden, en de brieven aen hen van wegen
dcnGeneraelop batauia te overhan-

ven de Afgezondenen ten drie uuren
zich op den reis-weg en
's morgens
trokken des voormiddags vele uerkten reduiten en dorpen door en in
'tgezichteverby.Reifden weder over
,

%9

!

J

krijgsknechten haelden d'Afgezondene met grote eerbewijzing in , en
deden hen geleiden bydevoorwachte.ten huize ofhutte vanden Sekreta-

üe komfte aldaer aen den gemeld^n Heeren bekent gemaekt, vertoefden d'Afgezondene niet lang ; maer
wierden gebragt in eengrootehutof
tent, alwaerd' Onder-koning Singla-

ris.

wöw^metden Veltheer TaifngLipoui,
beneven twee mogende Heeren, ^^wtingHou Bethekok, QwdtSx.tde\\oyxdzx.
van Sinkjieu , Haitankon , 'm onderling
gefprek zaten.

M

Ter

Kijdm na
'''^•^*''-
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Een paer fijne Sak-piftolen.
Een fijne gectfte en vergulde zware Houwer-lemmer.

Terweder-zijde ftonden mecnigte
van grote Mandarijns gefchacrt, daer
voord' Afgezondene met grote eerbcwijzinge op zijn Hollantfch de

Twintig oneen bloet-korael aen
een fiioer van hondert tien
,

groetcnisafleiden.

ftuks.

De tenten van het leger vvaeren alle

Seftien

ten of openingen, naeft malkandrej:

Drie pont en dertien on9en Bernfteen , in vier groote {luk-

Door de middenüe
koning

cengepolijrtetak.

gaet d'Onder-

door die van

zelf:

ken.

ter zijde al

d'andere. Gekomen dicht by den

Een pont en vier oneen

On-

Barnfteenkorael , in vijf en vijftigh (lukken.
Eengroot Bengaels Alkatijf.
Tien fijne Moerijfen.
Een pikol rompen nagelen.

der-koning en Veltheer,wierden d'Afgezondeiien Van Kampen en Nobel gQ-

boden neer te zitten en den brief van
haer Edele op Batavia t' overhandidigen den welken zy hen met grote
eerbiedigheid ter hand ftelden.Defge,

:

Een kas Roofen

Twee

lijx wierden de gefchenken van haere
Edele op 5d/<3x'/<ïaen de gezeide Heren aengeboden en overhandigt. De
brieven'wierden by hen zeer beleefdelijk aengenomen; maer mogten,gaven zy tot antwoord, gene gefchenken van hunne gebiedende Heren
aenvaerden,zonder antwoord op hun
afgezondene brieven aen den Keizer
te Peking. Dan zeer beleefdelijk en
met betuiging van dankbaerheit wierden de kleine gefchenken van den
Opper -bevelhebber Bort aengenomen. Deze beftonden in een pont en

{

:

in

woorden
:

I

l

|

den
Onder-

koning.

:

,

:

Een ftuk fcharlaken.
Een ftuk groen laken.
Een ftuk blaeu laken.
Een half ftuk krab-root laken,
I

Gras-groen

Een ftuk ^ Blaeu
Muskus
1

ISwart

Een

fijn

,

te water en te lande alle mogelijke afbreuk te doen. Naerdien dees rover,

voegden zy daer op, zonder oit den
waerom bekent te maken
met een

^

^
^^roonraf/•

1

,

magtig beir van krijgsknechten en oorlogs-jonken des verleden jaers , in Grasmaenty d'onfen,op 't eilandïoimofa. en

fe.
I

J

Lont-roer, verguit en ge-

|

cicileert.
j

Een

fijn

Snaphaens-roer verguit en
,

met

,

'tvafl

[

paerPiftolen, als boven
Holfters.

Taiwan
len

, foo vy antiijk quam overvalen in den tijdt van ontrent tien

maenden

;

gecicileert.

Een

,

,

en een barnftene kelk.
De gefchenken.aen den Onder-Koning van wegen den Heer Generael
en Raden van Indien , waeren de volgende.

Root

ontrent zeventig dagen.

,

Vraegden, in hoe korten tijdzy uit
Ho/land 'm SinakondcakomQn.^ Antwoorden, ontrent in acht maenden:
daer overzy ten hoogfte verwondert
ftonden: defgelijx, op het antwoord
van hunne vrage, of in Ho /land ook.
wel peerden koeien , verkens fchapen,boom-vruchten en moes-kruiden
waeren wanneer d'onzen zeiden, by
duizenden en meer als hier in Sina.
Vraegden :waerom d' onzen met zulk
een vloot fchepen op hunne kufte
quamen waer op d' Afgezondene tot
antwoord gaven Ten dienjle des Mogenden Keizers van Sina, om den groten Sineefchen Zee-rover Koxinga aller wegen te vervolgen met den felven
:

een barn-ftene zant-lopert-

f

in drie ftukken.

,

je,

am

,

D' Onder-koning en Veltheertraden toen met d' Afgezondenen in onderhng gefprek vraegden; hoelang
zy van Batavia waer en geweeft ? Ant:

,

vijftig

water.

hondert zeftigh katty Zan-

del-hout

twee oneen barnfteen korael,geregen
aen eene fnoer ten getale van vijf en

Gefchenken

oneen takbloet-korael ,aen

met matten over de vloer gefpreit.De
tent desOnderkonings had drie poor-

'<

niet alleen zich

land zemaekt

/lelijk kajleel

Meefler van

maer ook het

ko-

Zcchndu hen ontweldigt

en in dejfelfs handen gebraght heeft.
Hitr'

'

;

»a

V

Keizerrijk van Sina, ofTaifing.

2uk hen te vergunnen"
het eindigen des gefpreks over
zaken van ftaet en koophandel.wierden maght

Hierom zoeken ivy ons met des' Keifers
maght van Sina te -ue re enigen , en met

Na

hem e ene lijn te trekken om Koxinga te
,

ivafer en te lande te heuechten

,

den ieder na'slands wijze, aen een
byzondere tafel gezet
te weten
d' Onder-koning Singlamong: de Velt-

tot ivy

den Jelven fullen ovenvonnen entotgehoorfaembeid van fijne Majefteit gebragt hehhen. Daer toe is heden d' uure
en ft on de gefchapen, om met gevoelden
te zwaerde hem dien hoon hetaelt tefet-

;

heer Taifing i.//'o«i:d'Admirael Santing
HouBethetok,Sx.&(it\\on(^tty2LXïZwam-

d'Ondcr-bevelhebbery^w van
Aampen: Konflantijn tiohel: Bodeld'ACfiftent: beneven meenigte vangrote

fiefoe :

onfier hevele te brengen. Waer
op d' Onderkoning en Vehheer tot
antwoord gaven De vrede hehhen die

ten , en

91

/'

Mandarijns.

:

De difch-gcrechtenfton-

van d' Eilanden Quemuy en Eymuy den alle in goude fchotelen,met volle
met de Tartaren getroffen en reeds hun tafelen opgefchaft en wierd de drank
gefianten vaerdig ter reize naer het Hofi uit goude koppen, door een cierlijke
kunft gcgraveert gefchonken zulx
i/*?» Peking om des Keifiers heivilliging
daer op te halen. Op de vrage, na de d'onthalinge overheerlijk was. Na
voorwacrden.begoften zy te lacchen, den maeltijd bragt d' Onder-koning
en zeiden zulx nier tekunnenfeggen. d'Afgezondene door zijn ganfch leWijders
vraegden d' onzen ofze ger, het zijn magt bekijken, en eenige
niet willen waer hunne gevangenen wapen - oefeningen door de krijgswaeren ? antwoorden op Quemuy : of knechten aenrechten. Naden middag
geen kans was van hen te lofTen ? kre- en maeltijd namen d' Afgezondenen
gen tot antvvoord:zy hun beft zouden hun affcheid van de gedachte Heren,
doen om hen in't kort aen hunne fche- met bedanking voor de genoteeere,
pen te befchikken. Gevraegt of d' on- en begiftiging hunner dienaren. Verzen wel een plaets aen devaftekufte voegden zich tóen gezeten weer te
van Sina, of een eiland in bezitting.tot paert.na hun verblijf-plaets , en krehavening hunner fchepen.mogten ne- gen het ovcrfchot der gerechten en
men: gaven tot antwoord: hetftaetu zuiker-werk ten huizegebragt, daer
vry een goede plaetfie aen de vafte kufte zy in de Stadt Sinkfieu gehuifveft waevan Sina ofeen etland,waer u des heji ge- ren. Volgens 's Lands wijze, quamen
,

,

;

,

,

,

,

,

valle , uit te kiefien

,

gelijx alle havenen

renfe

ook

en te

befiitten

:

vele grote Heren

defi-

nis hen

(want hierom wa-

Den vijfden, des Donderdags, Ver- f^'^{^'**"*
vaerdigden zich d'AfgeXondenen, tot vce^enzicb
het overhandigen desbriefs van hare hdenveU'^'""'
Edele ot^ Batavia, aendenVelt-heer "^

gevraegt) hayen en flromen

aen de kufte vanSindi vry en vrank na uw
welgevalle in en uit te zeilen om water,
,

hranthout

kopen

,

met grote eerbiede-

bezoeken.

en ververfiching voor geit te
en hy verlegen weer offtorm een
,

Taifing Z.//»o«/;benevenden briefen ge-

IVy jullen onfien

ringe gtfchcnken,den gemelden Heer

onderdanen in alle havenen, hayen en revieren gebieden u de hehulpelijke hant

door den Opper bevelhebber Bort
toegevoegt; te weten, een pondten
vier loot barn-fteen: een fnoer van vijf
en vijftig koralen,een barn-ftene zantlopertje; met aenbieding der andere
fchenkaedjen van haere Edele op Batavia aen den Veltheer.leggende noch
in 't Jacht Domburg. Ontrent ten acht
uure bragten de Tartaren acht paerden voor de verblijf-plaets der Afgezondenen,daer op zy met hun gevolg
in 't velt wel een kanon-fcheut van
des Onder-konings hutten by den
Veltheer Lipoui quamen gereden tuf-

fchuil-plaets te kiefien.

-

,

te verlenen , het zelve

f achtervolgen en

na te komen.
Gevraegt , om vergunning van de
weinig koopmanfchappen, geladen in
de fchepen te mogen verhandelen,
voor geld
tot betaUngen ververfchinge van bootsgezellen en krijgsknechten dienden d' Onder-koning
en Veltheer daer op zy gene magt
,

,

:

:

hadden om verlof daer toe te verlenen maer 't mofte van den Keizer uit
't Hof van Peking komen. Dan haddenze daer meer gevveeft zy had- fchen vele gewapende Tartaren door,
,

,

;

,

,

I

M

a
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Gekomen by den Veldheer £//>(?«/,
deden d'Afgezondenen de groetenis

dinge

,

het ons-vry zal ftaen alle have-

|

nen aen

en onhekommerden

doen

te

|

en een hequame
aenhemopzijnHollandfch,leverden /^^»^(f/
Kujle van Sina in hezit te
den Brief over en wierden bevolen plaets op de
: zonder het welk ivy Komogen
nemen
den
Neven
by hen neer te zitten
ajhreuk niet wel
xinga
den
vereifchten
Brief wierden ook degefchenken aen
de voornoemde Hceren en van den zouden kunnen doen. Uwe Hoogheid,
Opper-bevelhebber Bort aen den ge- verzoeken wy gelieve ons hier toe de
zeidcn Veldheer Lipoui aengeboden hehulpjame hand te verlenen wanneer
en overhandigt: doch by hem ter felf- wy heioven de Sineeje Zee van dien rover tejullen zuiver houden.
ftcr oorzake , gelijk by den OnderEn om te tonen het van onfen kant opkoning Singlamong afgeflagen.
De inhoudt des Briefs luidde al- rechtelijk gemeent word ,joo zenden wy
tegenwoordig na de Bay van Hokfieu
dus
te drijven

,

,

.

,

,

,

:

twalef iveerhare oorlog-fchepen , en een
qoed getalfold. ten , verfien metgefchut

Joan Maetzuiker Opper hooft , en
de Raden van wegen den Nederland/en
Staet in de Landen van Indien , zenden
,

,

enkrijgs-hehoefte

:

in ivelker gedicht wy

vertrouwen dat Koxinga te water niet
groete, aen Taifing \Jv^om,Veld-over- zal derven komen. D' Opper-hevelbehler Balthazar Bort dien wy daer over
Jle en tweede Gebieder over het LandKogejielt
hebben , is gelaji zich met uwe
den
groten
fchap van Fokien wegen
Hoogheids magt tzamen te voegen , en
ningvan TartaryeewSina.
aljulke uitwerkingen te helpen uitvoeZoo haeft als ons OpperhooftvanTa.
yowzn uwer Hoogheids brief ontfangen ren als fu Hen mogen voorvallen : d/e
en daer uit verjlaen had , uwe Hoogheid God geve een goeden en gewenjlen uitin korten met een machtig leger optrek- gang erlangen.
Om den Here Singlamong en uwe
ken zou om tot nadeel en ondergang
van den rover Koxinga allen mogelij- Hoogheid van onzent wege vriendelijk
dezen brief nevens hunne vriendelijke

,

,

,

,

,

I

|

,

,

|

,

l

ken vlijt aen te wenden , heejt zijn E.
vijf oorlogs-fchepen doen gereed maken,

!

en na de Bay van Ingeling afgezonden,

omvan

onze zijde ter zee

Koxing voor-

noemt te bevechten ; doch zijn dezelve Schepen door een onverwacht quaed
weder gejlut die reize te gewinnen.

te begroeten

, en ivegen verfcheide zaken tejpreken, zooJendenwy, nevens de-

zen, daer toe uitdrukkelijk onfen Kapi\

\

,

Nobel. Uwe Hoogheid gelieve hem gunjlelijk f ontfangen
en zijne woorden geloof te geven ; ons
alles wel zullende laten gevallen 't geen
hy aldaer met uwe Hoogheid zal komen
tein Konftantijn

,

,

fVaer na ons ook het ongeluk heeft getrof-

fen dat Koxinga na tien maenden belegerens , ons kafteelop Tayouan inge-

te verhandelen.

kregen heeft.fVas het Opper hooft een dap
per krijgsman geweefi , het zou mogelijk

aen uwe Hoogheid d' onderjlaende kleinigheden, met verzoek dezelve in gelijke genegentheid gelieft t' ontfangen.

,

,

in zijne

handen

niet gevallen zijn

:

\

die
\

over zijne klein-moedigheid ook waerdig is geflraft te worden.

Al welke

In teken van onze goe-

de genegentheid £ uwaerds

en ongele-

Eenfluk"! Blaeu

ISwart

mong en uwe Hoogheid te voldoen. Uwe
Hoogheid

gelieft

om reden verhaelt

nemen, nochtegeden.
dat het in V minfle aen onzen yver
gefchort heeft verklarende hertelijken
genegen te zijn , om eendrachtelijken
,-

met het Rijk van Sina,Koxingas verdelging te helpen bewerken : met dien be-

:

in

een kas.

'Root

dit

,

r-Laken.
J

Een half ftuk Scharlaken.
Een half ftuk krab-root Laken

niet qualijk op te

ken

zenden wy

r Groen")

gentheden veroorzaekt hebben , dat wy
tot noch toe gebrekiggebleven zijn , om
de goede wille en begeerte van Singla-

tuffchen-vallen

,

Gras- groen

Eenftuk^Blaeuw
|Muskes

1

^

^r

Ll^roonrafTen:

^'" een pakje.

(^Swart

Een

fijn

Lont-roer, vergultenge-

amilieert.

Een

na

't

Keizerrijk

Een lang Snaphaens-roer.
Een paer Snaphaen-piftolen

van Sina ofTaiJïng,
j

,

met

|

en de gelofte aen hun boord te befchikken.

haerholfters.

vergulde Hou
vver-lcmnier in een kasje.
Achtien en een halve oncebloedkorael in hondertacht ftukken.

Een

P3

het loflen zijn beft te zullen doen

De Veltheer mede gevraegt

of den
onzen niet zou gcoorloft zijn alle
Havenen Bayen, en ftromenaende

fijne geëtfte
:

,

,

kuft van Sina in en uit te zeilen,

:

Drie pond drie oneen barn-fteen,in
vier groote ftukken.
Een pond een once bloed-korael,

om

water.branthout en vervcrfchmg voor
hun gek te kopen of by verlegen
weer en ftorm een fchuil-plaets te kieineen zen gaf daer op ten antwoorde A/k
in vier en vijftig ftukken
havenen, Bayen, en revieren /iaën vry
doos.
Een groot Bengaels Alkatijf.
voor u open om water, l?ranthout, en
ververjcbing voor ge/t te kopen : ja, dat
Zes fijne Moerijfen in een pakje.
Een half pikol Nagelen: in een zak. meer is , voegde hy daer by , wy zu/len
Een half pikoIRompenrin een zak. van nu af aen in a/Ie havenen hayen en
Een halve kas Rooze water.
jlromen daer 'j Rijks ingezetenen en onHonderd vijf en tachtig pond Zan- derdanen wonen gehieden u te helpen.
Is 'er mangel van geit , wj zu//en dat
dei-hout,in drie ftukken.
;

:

:

,

,

:

,

,

[

,

I

^oenhejchikke»

Butavia:i»'tKaJleel,Jenee»entwintigjlen van Zcmermaend,desjaers 1662.

\

Endelijk gevraegt, of zijn Edelheid
d'

JOAN MAETZUIKER.

onzen

kon helpen aen het toe-

niet

en vergunnen van den vryen
handel in het ganfch Koningrijk van
De Brief, aen den Onder-koning Sina, gaf tot antwoord dat zu!x te beSinglamong,q\iim by na op een zelven loven in zijn vermogen nochte magt
zin uit
namelijk met verzoekvan ftond ;maermoefteby den Keizer mt
den vryen handel door het geheel het Hofvan/'^^vw^ vergunt en toegeftaen worden hoewel met by voegen
Rijk van Sina.
Na de Brieven overhandigt en de van belofte, ter gunfte van d' onzen
groetenis van wegen den Heer Gene- aen den Keizer zoude fchry ven, om
het toeftaen des vryen koophandels.
rael en de Raden van Indien gepleegt
te hebben (met gelukwenfching van Een zake, daer de koopluideninde
lang leve/jjn Hoogheid Li^oui hy zege- Stadt Hokfeu zeer na trachten en verpraele over fijn Vyanden
en Koxinga langen. Dan niet genoech kon de
met fijne aenhangelingen ,) wierd een Veltheer Lipoui zich verwonderen oonderhng gefprek gehouden, in za- ver het vertrek des Opper-bevelhebken betreffende de Kompanjie, d'oor- bers Bort, met twalef fchepen uit de
zaek hunner komfte derwaert gelijk re\iere\3in Hokfieu ; met achterlating
in 'taenhooren van gifteren de Veld- flechts van een fchip in de zelve reheer t'overige verftaen had; met ver- viere, geladen met degefchenkenen
zoek van cie behulpelijke hand aen koopmanfchappen ; daer nochtans
den Onder-koning te willen bieden. zeide hy den Opper - bevelhebber
in het loflen! van hunne Hollanders, Bort d'uitkomfte huns verrichten by
tengetale van negen en dertig, (der- den Onder -koningh en hem Lipoui
tien mans-perfoonen zes vrouwen, niet bekent was. Welk denafgezonzeven kinderen met dertien flaven denen zelfs vreemd voor quam.
en flaevinnen ,) die gezeit wierden
Toen wierd,op bevel des Veltheers,
op een van d'Eilanden Eymuy of uit zilverefchotelen, tafel bordenen
ihiemuj gevangen te zitten
tegen drink-kroezenvan fijn gout, en zeer
een grooten Mandarijn en hun die- aertiguitgefneden, op een zelve wijnacrs van Kosingas volk , met d'Af- zeopgefchaft, als by den Onder- kogczondene van Batavia over -ge- ning. Des namiddags de maeltijdt
Hier op antwoorde de gccindigt verzochten d'afgezondeIchecpt.
Vek-hccr Lipoui met belofte van tot nen affcheid aen den Veltheer Lipoui,
ftaen

:

:

:

,

,

:

,

:

,

1

\

,

,

1

,

i

1

1

,

1

,

I

'
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om

doch wierd hen' dag, nochte den volgenden,

te vertrekken

Door

eenige verfpiedcrs uitgezonden , om
kuntfchap te krijgen , waer aen die

de Vcitheer, ofze noch iets meer aen
hem te verzoeken hadden. Waerop
d' afgezondenen antwoorden , niet
anders , dan 't geen reeds zijn Edele
bekent was, als voren namelijk het
aflofTen hunner gevangenen. Waerop
Lipoui door den Tolk deed zeggen
hy geenzins traeg zou zijn , maer zijn
om in korten rijdt hen aen
beft; doen
boord te krijgen.
Gevraegt weder na het vry in en
Bayen , en
uitzeilen van havenen
llromen, om water, branthoud en ververfching voor de fchepen om geit te
kopen defgelijx na het toeftaen en
vergunnen van den vryen koophandel , door het ganfch Koningrijk van

d' eilanden hunne koopwaren
verhandelden. Deze , te ruch gekomen, brach ten aen, tegen rijs en andere eetwaren. Want d' eilanders van
Eymuy en Queymuy waren zeer om le-

van

:

,

,

,

;

.S/WÉïjgafdaerophetzelffteantwoort,

Op

vooren.

vens-middelen verlegen ter oorzake
de Tarter aen de vaftekuftvan.Siwj,
langs den oever, alle fteden, dorpen
en plecken had doen vernielen, en in
kooien leggen , en gantfch ter neder
werpen tot eenen deerlijken puinhoop.
Op drie mijlen van den oever, te
landewaerds in mocht geen volk wonen. Wie zy binnen deze grens-palen bevonden , moften het met de
doodbekoopen, en wierden ter neer
gekapt , ten einde te beletten het
toefchikken van koopmanfchappen
en eetwaren, door die van devaftc
kuft van Si»a, aen hunne aenhange,

,

als te

d'

hun

moghte
Afgezondenen wierden

verblijf placts

dat niet eenSineefchchcufcliheidafgeflagcn , en bevolen noch een weinig vrolijk tezijn. Wijders, vraegde

uit

gaen.

j

de vrage na de

doodvan A(7A-/;/j5^,zeidede Veltheer:
dat Koxmga al federt een lange wijle
overleden was dat dievand'Eilan:

den Quemuy en Eymuy vrede met de lingen.
Tartaren aengetrofïèn hadden, en
Des avonds quamen drie grote Nereeds hunne gezanten reisvaerdigh gers kundig in de Portugefche tale,
ftonden na Peking te vertrekken , om naer weg gelopen uit Makou van de
by den Keizer ingewilligt te worden, Portugefen , en nu in dienft van de
Ten lefte fprak de Veldheer Lipouz : Tartaren, voor ruiters by d'afgezonHoc zoo haejiig in alk uwe zaken ? het denen in hun verblijf-plaetfen , hen
moet zynen tijdt hehhen. Over achtien gruwelijk met vele lelijke en lafterlijof twintig dagen heb ik met den Onder- ke fcheltwoorden vloeken en honen.
koning Singlamong in Hokfieu te verDen zevenden , des zaterdags re- T>^Afgex.on.
fchynen : dan zullen wy met eikanderen, den d' afgezondenen des morgens, '^'"''^ '^'':
°
voegen ztch
en den Stedehouder van Hokfieu over- Riet hun gevolg na den onder-konmg hy denon.
leggen, ofghy de koopmanfchappen , die Singlamongcn denveltheerIi/'o«i , in derkoning
in uwe Schepen zijn fult mogen verko- 'tleger,met verfoek aen hun beide:zy
Z'tug^
pen: welk, mijns bedunkens, met ooghlui- wilden,'tgeen mondeling by hen toeking aen u zal kunnen toegeflaen wor- geflaen en belooft was, fchriftelijk by
den.
hun beide ondertekent ter hand ftelD' Afgezondenen , na bekomen af- len,om aen hunne gebiedende Heren,
fchcid op hun verzoek, begiftigden de Heer Generaei en de Heeren Rade dienaers en reden na hun verblijf- den van Indien , en aen den opper-beplaets den welken al de gerechten, velhebber Bort
te vertonen
name.aen hunne tafels overgefchoten
lijk
dat
hen
in
toegezegt
,
,
was, hun beft
Sineefche Suebaes nagebraght wier- te zullen doen, zoo des doenlijk
waden.
re, de gevangenen aen de fchepen
Tegens den avond quamen aldaer der Hollanders te befchikken. Ten
van d' Eilanden {^eymuy en Ejmuy
tweede, te mogen met al hunne fchenegentien Jonken aen , geladen met pen alle havenen, bayen en ftromen,
peper, laken en andere koopwaeren: gelegen aen de
vafte kuft van 5/«^, en
waer over niemant van d'onzen dien aen alle eilanden,
uit en in te zeilen.
j

,

;

j

j

,

,

I

1

<

f

1

•

,

,

:

:

om

na
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Na

om water,brandhout, en ververfching
voor het fcheeps- volk voor geld

,

weinig vertoevens quamen de
dienaers des Onder-konings , afge-

te

,

koopen daer-en-boven by verlegen fchikt uit 't leger met vijftien gezaweer en ftorm een goede fchuil-plaets delde paerden zeer prachtig, tot verwondering van d'onzen,uitgeftreken,
voor hunnne fchepen te kiezen.
;

,

,

Ten derde , dat veilich al de koopmanfchappen welke in hunne fchepen waeren met oogluiking in HokJieu zouden mogen verkocht worden. D' Onder-koning voegde daer

voor de verblijf-plaets der Afgezondenen, om daer opdoordeStadtna

,

'tleger te rijden.

,

In aller yl vervaerdigden zich d' Af-

gezondenen

met eenige kleinigheOver achtten of twintigdagen heh den van gefchenken , ter vereeringe
ik in Hokfieu te verfcbijnen : dan zal aen de vier grote Land-beftierders.
ik met den Stedehouder van Hokfieu Zy dan opgezeten
reden recht na
overlegden of de Hollanden de koop- 't leger , en vervoeghden zich met
tnanjchappen
welke in hunne fchepen een HoUandfche nederigheidt by
hen met bedanking voor d' eere die
zijn, in Hokfieu zullen mogen verhandelen : waeraen ik geenfms twijfele
haere Edelen hen hadden geheven
Maer wat belangt het huwen van uwe aen te doen. Hier op verfcheen volmaght met de onze ten verdelg}} van gens bevel , de Tolk Lakko : bood den
Koxinga en zijn aenhangh, zulxisge- Onder-koning aen, uit name van den
daen. Die van d' Eilanden ftaen heden Onder-bevelhebber y^rw van Kampen,
met d' onzen in Vredehandel: daer van ter vereering, eengrote flcfch-voeder,
dient (lil gefwegen
door uwen Bevel- met vijftien tleflchen brandewijn , zeheller. Doch quam hy eenige van hunne ftien fijne roemers , zeftien fijne bierJonken ofVaertuigen in Zee of in ha- glafen zes aertige HoUandfche mefvens hayen en jlroomen aen te treffen, fen , met eenfraeien bever-hairen kadie magh hy veroveren en wegh-Jlepen. ftoor-hoet.
't Woi heter evenwel gelaten , om ge ene
Den Veltheer Taifing Lipoui wierverwerring aen de kuft van Sina onder den door den zelvenTolk, uit name

op

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

V volk te verwekken.
Voorts vielen d'Afgezondene klaclv
tig aen den Onder-koning en Veltheer, over de quade bejegening der
drie Negers van gifteren waer op zy
die aenftonds deden voor hun brengen, en in hun gezichte metftok-flagen ftrengelijk ftrafTen.
Eindelijk verzocht d'onderkoning
op d' afgezondenen dat hun volk
noch wat vrolijk wilde zijn, en mee
ten danfe komen na den voorgang
vanhungevolg.deTarters. Na bekomen affcheid vervoegden d'afgezondenen zich weer na Sink/ieu.
Den achtften, des zondags 's morgens, wierd de Sinefche tolk Lakko,
beneven twee Hokfieufche Mandarijns, {den afgezondenen,door des on-

vanden Opper -bevelhebber, vereert
eenfraeiekaftoor-hoet; twee aertige
fnaphaens-piftolen metholfters ; acht
flenchen met brandewijn; en acht flef-

fchen met Spaenfchen wijn; drie Hollandfche fraeie meflen ; drie fijne roe-

:

mers, en drie fijne bier-glazen.

De vereeringen den Heer Stadhouder van Hokjteu Haitangkong, toegevoegt beftonden in een fchonen
,

,

,

,

kaftoor hoet,zes aertige HoUandfche
meflen, drie fijne roemers , drie fijne

;

bier-glafen

]

\

|

derkonings moeder

op hun vertrek
uil Hokjteu ten gerief op de reize toegevoegt) na den onder-koning en
veldheer in 't leger gezonden met
verzoek van aifcheid aen hen voor
d' Afgezondenen, om weder na /io^,

zes

fleflx:hen

met Spaen-

Admiraelter Zee en Opperhooftder
kreeg tot vereering
een fchonen kaftoorhoet , vijf fleffchen metSpaenfchen envijf flefl"chen
met brandewijn , drie fijne roemers,
Stadt Zwanjefoe

,

drie fijne bier-glazen

,

,

vijf

HoUand-

{

|

,

fche aertige mellchen. Al welke ge-

fchenken hoewel van kleine waerde,
byhen met tekenen van grote aengenaemheid en beleefdelijken aenvaert
,

,

Jieu te mogen vertrekken.

,

fche en zes fleflx:hen met brande-wijn.
De Heer Santing Hou Bethekok,

j

wierden.
Wij-

'

Tweede Gezanfffchap of Be^encf/fig

^

een lang gefprek hielden
vier Landd' Afsezondenen met de
van
beloften
kregen
en
beftierdcrs
zooflechtsinhun
in al hun verzoek,
magt was de behulpelijke hand te
met byvoegcn , zy
zullen bieden
reeds naer het Hof van Peking aen
den Keizer den brief des Generaels afgczonden en gunftelijkvoordcHolWijders

,

Voorts deed d' Onder"- koning en
Vekheer door zijnen voordrager aen
den tolk Lakko den Afgezondenen
aenzeggen ; zoo de Hollanders in
S/nkJieu vier of vijf dagen wildetr vertoeven ,zy zouden belcheid en antwoord op hun fchryven van de Be-

j

,

,

;

i

enhoren of de Hollandfche gevangenen
op de voorzeide Eilanden waercn.
zulxzy
hadden
landers gefchreven
en
Maerwildenzy
vertrekken, dan hadniet twijfelden aen het toeftaen
vergunnen desvryen handels, in het denze zeftien of zeventien dagen in
des
Reien
ganfch Koningrijk van Sina.Dan,\otg- Hokfieu na den Onderkoning en Vekond^ kojg d' Onder-koning daer op, niet te heer te wachten. Zelfs verzochten
haelligtmet ghy Hollanders zijn : want d' Onder- koning en Vekheer, d'Af.
MeZl1'afgez.ondenen.
wy zijn niet gedwongen fulx aen uwe gezondenen wilden hen in Hokjieu
Hollanders te vergunnen : veelminver- wachten ; naerdien zy zeer nieusgiemogen wy onfe magt met de Hollandjche rig waeren om de maght en Vloot
nragt te vereenigen en eene lijn te trek- Schepen der Hollanders te zien.Midken om den groten ro^t'/Koxinga door lerwijle zouden d' Onder-koning en
een oorloq^ te water en te lande te verdel- Vekheer met de grootlle Landbegen : V en zydoor bevel des Keizers af- ftierders des Landfchaps of Landftreke van Hokfieu te rade gaen en dan
gevaerdigt uit bet Hofva» Peking.
JTj heiben, dus vervolgde d'Onder- in Hokfieu met het Opperhooft en Stekoning zijnereden magt na te komen, dehouder beneven d' Afgezondeneti
'/ geen wy u
Hollanders belooft en overleggen of de koopmanfchappen,
te weten, vry en
toegezeqt hebben
vvelke inde fchepen waeren, met oogbayen en luiking der Opper-gezaghebbers, by
onbefchroomt alle havenen
gelegen aen de vajie kufle hen zouden mogen verhandelt en
jlromen
van Sina en de nalygelege Eilanden, verkocht worden aen het toeftaen
vry en onbefchroomt in en uit na uwe be- van het welke by d' Onder-koning en
lievente mogen zeilen ,omververjching Vekheer niet getwijfelt wierd. Het
voor uw volk om geit te kopen branthout was voegde de voordrager daer op,
ftierders der eilanden krijgen

,

{

;

j

\

i

,

,

,

,

,

,

|

,

j

,

j

,

j

,

{

:

i

,

I

j

,

en water te halen

,

,

en van andere be-

hoefte te verfden; ja, zullen het aen

uwe

Schepen doen befchikken , fchoon ghy
geen geit had. Het fiaet den Hollanders
vry een goede welgelege plaetfe , ver,

heter dat uive Opper-beztlhebber in de

revier e van

WoMxtxx gebleven

in zee gelopen was

;

,

Rede des
voordragers.

en niet

aengefen hy daer

mede niet zal uitrechten : hant aen de
vaJle kujle van Sina langs den oever
der zee hebben wy niet dan verniel,

fien met een goede Jcbeeps-haven, 'tzy
aen de vafle kufle van S'ina , ofaen een de Steden en dorpen
daer zich e enivan d' Eilanden in de reviere van Hok- ge arme viffchers met hun vaertuig en
fieu of aen een van deze plaetfen ,T en
vifch-wand, tot^s lijfs onderhoud met
hay, o/'Sotia »ƒ Kitat vfaen Onkia, oogluiking der Landbeftierders onthouin befitting te nemen , ieder der welke den : naerdien al de grootfie Steden en
veilige en ruime havenen voor grote Dorpen , gelegen aen den oever der zee,
Schepen hebben.
door bevel des Keizers Koxingas halIVat belangt uwe gevangenen ; w\ful- ve verwoefl en rompjlomp om verre gelen op heden noch brieven afvaerdigen worpen zijn , een werk den Keizer aanaen de Befiierders van d' eilanden Que- geraden door zekere ingeboorne Tartamuy t'«Eymuy om te vernemen of de rin , des Onder-konings Vrou - moeder,
,

,

,

,

,

,

,

Hollandjche gevangenen zich daer op
onthoud 'en zoo ja , wy maken ons Jlerk,

de verlojfing te weeg te zullen brengen
en de zelve dan aen uw boort te be-

,

fchikken.

om den rover Koxinga den toevoer van
lijf-tocht

en koopmanfchappen

Land door

zijne gunfielingen

,

uit het
,
aen d' ei-

landen Eymuy f« Quemuy te beletten:
waer door Koxinga der wijze met zij»
grote

I

na
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<^y

Jefuiten en Papen Biecht- vaders van

grote magt van krijgs-volk leprangt
j

ivierd , ebt hy zich met al zijn krijgs|

land lï^ïwan, veroverde; latende op

Eymuy

d' eilanden

en

Quemuy

,

een

van krijgsknechten.
Dan hy dit verdrag, zoo de vrede iet r efkleine

fen is

,

bezetting

zullen de Hollanders dat genoech

weder van

d" onzen in bezitting krijgen.

Hier op deed d' Onder-bevelhebber
Van Kampen ,diOOt dcnT o\k Lakko,dQn
Onder koningvertolkenrdatdeHollanders gehoopt hadden nu de rechmet den
lt, tijdt gcfchapen te zijn
GrotenTartarifchenC/A7w,Keizervan

Jefuiten.

D' Onder-koning en Vekheergaven daer op door hunnen voorfprcker
tot antwoord Ter zelffler oorzake mo-

,

:

17?^» de Tarters

,

Sina

,

eene

lijn

te trekken

,

om

•

den groten rover A'0A7«gdf ter gehoorzaemheid des Keizers te brengen.
Waeropd'Onder koning door zijnen
voorfpreker tot antwoord gaf Zulx
isnugedaen, daer valt niet meer van te
[preken : wyftaen heden met de Beftierders der eilanden in wapen-ftant : dan
ofde vrede hy den Keizer zal aengeno

^

:

men voorden
Koxinga en

,

isons onhewuft.

die onder bunnen Keiden Croten Tartarijcben CMzirij
hetganfch Keizerrijk van Sina met de
wapenen den Sineelcben' Keizer badden afgewonnen en fondcrgehragt, hy
de ]ejuiten een veracht volk zijn , die
de Hollanders daer in gelijk waeren.
Zy vccgden'er by dar de Hollaiiders des te liever by hen en welle-

zer

en beide

hunne magten tezamen voegen,

waeren regen den eerden , die hen
van vry heden berooft en 'sLandts
voorrechten met voeten getrapt
had
den tijd van tachtig jaren,
met het afhandig maken van veclc
Seden en Kaftelen in Holland: en tegen den laeuen, metvele Siedencn
Kaftelen den zelven in Indien t'ontvveldigen , tot groot leetw ezcn der
;

volk en Jonken nd bet eiland Formofa i>egaf en dat , heneven het Ei-

,

,

,

koom

waeren zouden op
de Jefuiten en Papen in Sina voortaen wat beter lenen
als tot noch
toegedaen was. Hoe,zeidcnzc,is dat
in Sina

]

al dejjelfs onderdanen wil-

den Keizer

,

fchen een eigen

,

:

,

De jonge

|

zulk een volk.

Aldus eindigde het onderling gefprek tulTchen de vier grote Landbeftierders en de twee Atgezondenen,
bejhering en bezetting Jan van Kampen Onder- bevelhebber

met het affcheren des
hairs tuits-gewijze en het betalen van
gehoorzamen ; maer eifcbattingen
len

,

,

,

van eigen krijgsknechten

: welk of de
Keizer zaltoejlaen ftaet grotelix te beduchten. De Hollanders hebben zefiigb

der Vlote.en Konjiantijn Nobel,Scho\it

by Nacht afgevaerdigt door orde
vanden Opperbevelhebber Bort uit
de HoUandtfchc Vloot van twalef
Schepen ten dienfte der Ooft Iruiifche Kompanjie
uit de reviere van
Hokfieu, tot d'opvaert na de Stadt Hok,

,

of zeventig dagen na hefcheid des Keizer i uit bet Pekingfche Hofte wachten
namelijk of hen devrye handel door het
ganjch Koningrijkvan Sina zal vergunt
worden. Ons bedunkens van ja. Van fieu en van daer over land na de Stade
Kampen gaf daer op door den tolk Lak- Sinkfieu in het leger aen den Onderko den Onder-koning en Veitheer tot koning Singlamong en den Veitheer
antwoord: dat in Peking aen 's Keizers Taifing Lipoui.
Hof veele loze en deurtrapte RoomsToen difchten d' Onder -koning
gezindejefuiten en Papen fich bevon- cn.Veltheer in het by-zijn van vele
den die met grote wangunft tegen grote Mandarijns , voor d' Afgezon
dcHoUanders waren ingenomen en denen en hun gevolg , gezeten ieder
hen by den Keizer vuil en veracht aen een byzondere tafel , in een gouzochten te maken ter oorzake des de en zilvcre fchootelen heerlijk op
verfchils van Godsdienft
waerover dronken met grote vrolijkheid ter gezy d' onzen voor ketters uitkrijten. zontheid des Keizers en des HolDesgelijks over den oorlog, gevoert landfchen Generael/oAd'» Maetzuiker,
by de Hollanders tegen tweemagti- met het omkeren der goude kopge Rooms -gezinde Koniifgen , die pen , wanneerze uitgenepen waevan Spanje en Portugael , daer deze ren.
:

,

,

,

,

,

'

,

,

,

,

,

:

j

1

|

I

'n

D'On-

.

Tvoeeiie Gezantjchap of
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Zilvere

platen den
uifgezon-

denen door
den Onderkoning ver'
«ert.

Bezending

D'Onder koning vereerde eenen ie- was met loof- werk of flrikken verAfgezondenen twee zijde ciert, flips-gewijze uitgeflagen en verHet had boven tot cieraet als
lloffen, en een zilvere plaet daer met guit
grote gulde letteren deflelfs namen een handvatfel, welk rontom met halopgegraveert Honden, ten teikende ve ronden uitgefneden was en aen
gelijk der

:

,

Hollanders vry en onbefchroomt in den rant inlgelijx als het onderfte
Rijk van Sina mogten reizen en als deel verciert en verguit en daer en

't

,

:

Lauyaes, dat 'sHeeren, erkent worden.

boven in 't midden met

Door den Veldheer

een zelve wijze ftips-gewijze uitge-

vvierd defgelijx

met twee Sineefche

ieder befchonken

loof- werk

op

flagen.

Het ander fchilt van den Ondergezondenen bedankten hen beide koning was ongelijk lichter, niet bozeer hertelijken voor de giften des- ven zes loot zwaer zeer dun , en
gelijxvoor d'eere en gunfte, die zy nergens na zoo net gemaekt, nochte
hen hadden gelieven aen te doen.
aen den rand verguld en flips-gewijze
Hetfchild, vereert door den Velt- met loof- werk uitgeflagen
maer
heer Lipoui aen Van Kampen was het flechts boven met eenig uitgeflagen
grootftecndikfte zwaer ruim twin- verguld loof- en cierwerkgeftofTeert:
tig loot en acht of negen duim in de
en had in 't midden zeflien of zevenmiddel -ftreep groot. Het onderde tien Sinefe tekenen of letteren.
of grootüe gedeelte was volkomen
Daer en boven kreegh een iegeront.befchreven in 't midden met zes lijk van het gevolgh der Afgezonvergulde Sineefche letteren
niet denen een diergelijke zilvere pladaer in gefneden maer met ftempels te
hoewel veel kleinder en lichdaer opgeflagen. De rand rontom ter.
Aen-

zijde ftofien en een zilvre plaet. D'Af;"

:

,

:

,

:

,

,

;

,

na
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gebouwen en PagoAenftonds, na de komfte der on- heerlijke fchone
blaeuvven fleen , meenighcen
zen had d' Onder -koning Singla- den van
van huizen en winkels , geftclfeerc
>Mo«^ een en brief aen den Keizer afgemet allerlei koopwaren van zijde
vacrdigt met bekentmakingvan het
hoelijnwaec
voornemen der Neerlandfche Ooft- ftoflèn porcelein ,
fchoencn
kouflen
den , leerzen ,
Indifche Maetfchappy, defgelijx eeen
diergelijke : want te Sinkjieu is de
Opper-bevelhebncn ander aen den
derwaerds al de koopmanftapel
,
.
ber-fförz', met verzoek van zijn komzeer fchappen dagehjx na toegevoert
fte in te wachten , naerdien hy
,

,

,

,

,

.

,

,

om

de HoUandfche
Vloot te zien ja bood aen die tot zijnen eigen onkofte te zullen van lijfs-

was

nieusgierig

,

!

:

T>dinBort was met de Vloot om de

gezeild

zulx

,

d'

Onder -koquam

ning aldacr namaels vergeefs

maer niet zonder groot onbenoegen

:

wanzich evenwel gezeggen
miilag
by
het
wierd
neer hem gezeid
van het beftellcn der brieven byge-

liet

,

,

komen was.
Na verzoek van

De

huizen met venfters ftonden
open gepropt onder en boven met
vrouwen en kinderen dellratenvvarengeboortter wcder-zijde met duizenden van menfchen , nicusgierigh
om d'onzen t'aenfchouwen en toe
verwondering , met een grote gefchiktheid uit het midden van de
flraten na de huizen geweken , om
den Hollanders met hun gevolgh
vryen doorgang te vergunnen. Vele
Groten der Stadt deden , mctSinee,

:

behoefte voorzien.

Noord

worden

affcheid

met een

,

,

HoUandfche nederigheid, en dat be- fche plichtplegingen, ^(tn. onzen vaer
komen deden d' Onder-koning en wel wenfchen en geluk en behouden
Vekheer met vele Tartarifche heus- reize toeroepen.
Ter Stadt uitgereden, fterk ten geheden den onzen geluk ter reize
wenfchen en door zeven grote Man- tale van zeventien Neerlanders hondanjns door het leger buiten de wacht derd en drie dragers, vijftig Ruiters
en voetknechten door den Ondergeleiden.
Van daer redenze over een gro- koning den Afgezondenen tot gelei
den tijd van vier dageftrekt over den toegevoegt
te ftene brugge
,

,

,

,

,

,

,

,

,

quamenze des
dorp Chinhoe,
groot
een
avonds
in de Stadt , tot voor hun verblijf- rontom bemuurt.
Drie grote Mandarijns bewelleplaats. Gezeten in de Palakijrts , die
d' Afgezondene aldaer, en
koomden
op hunne komfte reisvaerdig ftonna weinig vertoe- brachten hen in een grote bemuurde
den redenze
op ftoelcn
vens , door de magtige grote Koop- Pagode , daer de beelden
wierden
Defgelijx
zaten.
tafels
aen
fladt Smkfieu.
bewelPapen
de
DeStadt Sïnkfjeu is gelegen elf dag d' Afgezondene by
word door- lekoomt en met verfcheide difchreizens landwaerds in
en wel
vloeid en bevochtigt met een reviere, gerechten treffelijk opgefchaft
gen, tot aen Zwanjefoe,

{[tooms^nSJnkfieu deur de poorte
gcfticht met een kromme elleboog,
,

in

i

,

,

j

:

,

;

!

welke een uure voorby de vefting
[anthijn uit het gebergte haeren oorfprong neemt is omringt met zulk

cnthaelt.
j

des Maendags, beAfgezondenen zieh vroeg

Den negenden
gaven

:

d'

,

trokken dien
dag vele fterke veftingcn en dorpen
door en in 't gezichte verby quamen
fterkte daerftaen vol houte Haken , boven met des avonds in een grote
een fcherpe yzere pen als een feis, ze des nachts hunne ruft-plaetshieleewanent daer zy een menfeh mede den , en wierden door den grootlten
'
P
Ti^»..j^^;;„ der
«Jo- n«^i,,-o ;.,•»;;«
linicfTP.
gefterkte in zijn huis
Mandarijn
konnen doormaien.
Drie
De Stadt heeft doorgaens fraeie bracht , en luftig opgefchaft
bevonden zich
flraten , beleid met grote en kleine fchone jongvrouwen
voeten met de
een
de
zerken uitftekende timmeraedjen. aldaer , welker
fchoeiV z
een brede muur van gebakken fteen,
daer gemakkelijk een wagen met
paerden kan over rijden. De wallen

1

ter reize uit Chinhoe

,

:

,

,

,

-'

1

,

.
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darijnsm een oud gebou gebragt.Van
daer gingcnfeaenftonds met hun gevolg, na het huis vanSant/n^ houBeethe-

fchoencn 7CS, d'ander vijf en een half,'
de derde vijf duim lang vvaren.veroor
zaekt door het prangen met zwachtelen van kints-becnaf, na de wijze

,

kok,cen Heer van groot vermogen, en
grote
Opper-gcbicdcrvan
deze grote magtimet
dcrSinefen: want vrouwen
gevcrwonne
ge
en
noit
Stad Zwanjefbe,
lelijk
voeten worden by hen voor
houden en hoe groter van ftaet hoe dien zy de gcfchenken hen door den
zykieinder voeten hebben. Zyfton- Opperbevelhebber Bon toegevoegt,
den ophaer fchoenen, dievry hoog aenboden: te weten cenpaerfnaphaens piftolen vijf ellen root fcharwaercn, als ofze op ftelten gingen.
,

:

,

,

,

laken, vier witte Moerijfen: dan naer-

tienden vervaerdigden d'Afgezondene zich 's morgens vroeg ter
reize, uit de fterkte, trokken dien dag

Dcn

vele grote reduiten verby

,

dien deze giften Fa» Kampen en No
^f/tegeringfchenen , vergrotenze dezelve met een fijne kaüoot-hoet, vijf
fraeie Hollandfchemefl'en, drie fijne

ieder be-

woont (want hun dorpen waren in
dezen oorlog door bevel des Keizcrs afgebrand,) by over de twee hon-

roemers, drie

,

1

derd Sinefen met vrou en kinderen,
om van Koxirtgas volk nietwegh-gefleept te

|

fijne bier-glazen

,

vijf

en vijf vol Spacnfche wijn: al welke gcfchenken Sanflefichen vol brandc-

Hou Beethekok door zijnen dienaer met grote aengcnaemheid deed

ting
j

worden. Zagen defgelijx ne-

gen fterke kaftelen en vele langhari- ontfangen en voor hem brengen:
ge hoofden der Sinefen , in mantjes deed toen luftig opfchaffen en begiftigde eencn iegelijk der Afgezondemet rottingen aen de bomen hangen
aennen
Koxingm
met twee Sinefe rollen zijde, en
wantal de Sinefen van
hang, die het hair weigerden af te fnij- een filvere plate daer op met grote
dcn , wierden (aen den oever bevon- gulde letteren deffelfs naem gegraden) door bevel des Keizers de hoof- veert flondt , ter gunfle van dien
en die aldus op- Heer , en ten teken zy in S'wa , als
den afgehouwen
gehangen. Des avonds brachtenze het Lauyaes mochten reizen. Lauyas of
aen de Stadt Tamiva wierden door Lau t/as, is een eer tij tel, en wil zoo veel
drie Manrlarijns in zeker groothuis. zeggen als heeren of vaders. Daer
als een krijgs-vefting
wierd een lang onderling gefprek van
hxjin verbhjfplaets des nachts,gebracht, en heerlijk HoUandfche en Sineefche oorlogen,
ter maeltijdt onthaelt.
en van dien van Koxinga gehouden.
Den elfden des morgens, verlieEindelijk verzochten d'afgezontenze Tamiva begaven zich op den dene zijne gunfle, in het verkrijgen
landweg, en reifden dien dag vier dor- des vrijen koophandels, door het
pen, en vele andere dorpen en krijgs- gantfch koningrijk van óVw*?, voorde
veilingen in'tgezichte verby :quamen Hollanders: daerhy,zijnsgevoelens,
des namiddags aen een grote krijgs- niet aen twijfelde
voegde 'er by
veiling T^w/;oe, daer zy in traden, om ivarett uwe Jchepe» hier dicht hy , ofin
wat uifte rullen nacrdiende Schout de reviere ik kochte den Hollanders al
hyNzchtCofifiantijfi Noie/,met een fel- hunne koopwaren af. Nalang genoech
le koortze gequelt was. D' Opper-gegepraet,en wel gegeten en gedronken
zaghcbber derllerkte onthaeldehen te hebben, namen d'afgezondenen
luftig met het opfchaffen van verfcheimeteen Hollantfche beleefihcidhun
de difch-gercchtcn doch wierd rijke- affcheit, bejegent defgelijkmet vele
lijk by hen voor zijne moeite betaclt.
Sineefche heufcheden en reden naer
Den twaelfden, des morgens, ver hun verblijf-plaets. Veele grote M^«lieten d'Algezondene de fterkte 21;»?- darijns quamen hen aldaer
bezoeken,
hoe, en reifden dien dag vijf grote dor- uit een overgrote
nieusgierigheid van
pen en vele fterke krijgs-veftingen, en met d'onzen in mond-gemeenfchap
,

,

,

Stadt

Tamrva.

,

,

1

j

|

,

j

,

{

j

j

:

!

Ktifgs-ve-

j

/««^Tara-

,

,

,

,

\

reduiten in 'tgezichte verby
Stadi
Zwanfefoe.

:

tegen

den middagh quamenze in de Stadt
Zwanfefoe en wierden door de Man,

tetreden,enhentezien."brachtenhen
vruchten en zuiker-werk en hielden
hen den meeften nacht gefelfchap.
,

Den

na

Den dertienden

,

V

Keizerrijk

van Sina

des morgens, ver-

d'Afgezondenen met zonnen
op-gang de fterke Stadt Zivanjefoe ;
fterk te zamen hondert negenthien
Koppen , zeventien Neerlanders,
twee Matidarijns, en hondert dragers:
togen des voor middags vijf grote bemuurde dorpen door, en meenigh
dorp in 't gezicht verby, beneven drie
groote krijgs-veftingen gefticht op
de toppen der bergen quamendaerna aen een ovérfterke krijgs-vefting,
'Krijss-ve- genaemt Zwmfihoo , derwaerds zy
ftmg zwan- 2ich vcrvoegdcn
en wierden door
drie grote Mandarijns binnen gehaelt,
die hen heerhjken met het opfchaffen
van verscheidene dis-gerechten onthaelden . tegen een verfchuldiging
van Spaenfche realen
door d'Afgezondcne aen de dienaers.
Den veertienden , des Zaterdaghs
's morgens, trokken d'Afgezondenen
uit de ltcrkteZii>d»/(f/;<?<7opdenlandwcgh
doorreifden dien dagh veele
dorpen door, en in 't gezichte verby.
lieten

,

;

,

,

,

ïor

ef Taifwi.

,

gelegen in heerlijke fchoone landouquamen des avonds aen een
wen
fterk bezette plaetfe , Enwaho genaemt,daer zy dien nacht in eengrote
:

Pagode hun flaep-plaets naemen^met
goede onthaeling door de Papen.
Des Maendaghs morgens, den zeftienden, begaven d'Afgezondenen
zich weer vroegh op den reis-v^egh
trokken dien dagh verfcheide krijgsveftingen reduiten en dorpen door
en zagen vele andere van verre leggen quamen dien avondt noch aen
de Stadt Emva daer hen drie grote
Mandarijfis bewellekoomden, en in
een geweldige groote en rontom bemuurde Pagode bragtcn en heerlijk
onthaelden. Over de vijftigh Sineefche Papen hadden in deze Pagode
,

,

:

,

,

hun verblijf.
Veele kamers waeren in deze Pagode, ieder geftoffèert met vele dierlijke beelden, in de gedaente van
mannen, in vollen gewaet gekleetdie
op floelen rontom aen de tafels za-

N

?

ten,

stadt
^»»"»-

I
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denen te zien, meteifchingvaneen
dronk Spaenfchen wijn naerdien zy
hoorden dat hunne drank zeerfma-

DeSiten , als levendige mcnfchcn.
in
neefche Papen , die over de vijfcig
deden
deze Pagode zich bevonden ,
voor hunne Afgoden brand-oflcr.met

,

,

kregen een fleflche vol.
Den ach tienden trokken d' Afgezondenen niet voordes middagster
reize , by mangel van dragers , wijl
eengroote magt van volk met koopmanfchappen, wasverbygereift, en
de meefte dragers tot het overvoeren
kelijk was; en

lichten,
het ontfteken van ontelbare
daer
t'efTcns
branden van wierook

en
onder licfTelijk op maet te zingen,
en op een gom te flaen welk duurde
tot aen den dagh.
>-.
Des anderen daegs vereerde d'Onder-bcvelhebber Tjw Kampen aen de
,

,

:

,

,

met zich genomen had. Zy
namen voorden middag hun affcheit
der zelve

Sinecfche Papen twintig rijxdaelders,
daer voor zy nem met vele Sineefche

van de drie Mandarijn s , en befchonken ieder met tweeAlö«r//;:f«,en hunne dienacrs met dertien iciljapans zilver. Dien dag reisdcnze noch al door
veele dorpen en in 't gezichte verby,
en togen, kort na den middag, door
eengroot onbemuurt dorp, daer een
der grootfte Mandarijns hen te gaft
ngode, en inkoftelijk onthaelde mee
het voorzetten van verfcheidedifchgcrechten , geüapelt ter tafel op en
neven elkandre.

dienft-biedingen bedankten.

Des zclvcn daegs begaven de Gezanten zich noch op den reis-wegh:
door-reifden dien dag een heerlijken

enfchoonenlandou, welk door den
oorlogh niet gefchonden was maer
noch in vollen üand lag door-togen
vele bcboude dorpen en in 't gezicht
omtrokken alle met hooge
verby
muuren zagen dergelij>!: meenigten
,

:

,

,

i

,

:

van acloude heerlijke gebouwenen
De Afgezondenen vonden 'er vijf
cierlijke bcgraef - plaetfen , bepoot
langs henen met een rei bomen en Sinezen die voor vijf dagen met een
roncom bcmuurt. Ter wederzijde jonk uit Taiwan ontvlucht waeren
ftonden,recht in eene lijn,gewapende vvaer onder een was die zoo veel gemannen te xoet en te paerde, met broken Hollands kon fpreeken, dat Van
Kampen hem verdaen kon
Dees
tigers, draken, en vele vreemde geflalten in blaeuwen (leen uy tgehou- maekte hem bekent, hoe Kosinga,
wen. Ieder graf-ftede had een prach- en de Veltheer Beethetok, van de Tartigen ingang, en van binnen een graf, taren overgelopen, (twee derkloekgemackt met een klein ovens-gewij- fle en wakkerfte helden , en fon2e deurtje, deplacts om brand-ofTer der weerga , afgerecht, zoo te voet als
voor d'afgeftorvenen te doen. Men te paerde op boog en roer,) beide op
zag'er ook veele graf-fteden, op ieder Taiwan in wanhope overleden waren:
der welke uitgehouwen fchil-padden datgrootgebrekvan levens middelen
en geweldige grote fterfte o^Taiwan
vangrooteblacuwefteenenftonden
andere waren verciert met triuraf- ontftaen waera, met fneuveling van
duizenden van zielen.
boogen daer by gefticht
de
by
Tegens den avond quamenze in de
Tegen den avond quamenze
groote fterkte Lantongzwaa gelegen ftad Hokzwa , en wierden door drie
op een hogen bergh, Tijshoo genaemt, Mandarijns in een groot huis gedaer zy door drie Mandarijns inge- bracht , daer de landbeftierders , wanhaelt.eninhethuisvandenOpper-ge- neerze om 's lands zaken uitreizen,
biederder fterkte gebrocht wierden. hun verblijf nemen want deze huiEen heerlijk onthael wierd hen zen (gelijk reeds te voren verhaelt
door den Opper-gebiederaengedaen, ftaet)hebben vele en verfcheide grote
en onder elkandre een lang gefprck kamers, geftofïèert metfchonebedover den Hollandfchen,Tartarifchen ftecden , ftoelen en banken zijn desen Sineefchen oorlogh gehouden. gelijx verzien metkeuken-huizenen
Hunne Vrouwen quamen voor de ka- koken-gereetfchap , kokken en kokmer, daer de deure met een klein ven- kinnen grootepaerdeftallen en huisftertje was, uitkijken , om d'Afgezon- veftingen voor ruiters en voetknech,

,

:

,

,

.

,

j

;

:

Sterkte

Lantong-

1

,

:

;

,

ten.

i|

»a V Keizerrijk -vun Sina

met het Schip fle witte Olifant,
gevoert by den gemelden Jan van
Kampen als Schipper, naer Holland
dan het Schip te Bergen in Noorwegen
ingelopen reifde Martinm van daer
door de Zond over land na Holland,
en quam alhier f Amfterdam aldaer
hy de voorzeide werken in 't licht
tavia

Het Opperhooft en Stedehou-

ten.

j

der befchikten den Afgezondenen
patrijfen,verkens, negen ganzen, zes
endtvogcis , zeven hoenders, beneven vele boom- vruchten appelen

'

,

,

,

van Oranje, noten, kaftanien en grote peren. Na den eten vervoeghden
zicli henwaerds vele Groten der Stad,
met twee Mandarijns, die uit de Stadt

103

of Taifin^.

,

,

gaf;

Tegens den middag verlieten d'Afbegade geruchten in de Stadt Peking lie- gezondene de Stadt Hokzwa
pen, dat de vrede tuflchen den Kei- ven zich op den land-vvegenreifden
zer tnKoxinga genen voortgang zou vele dorpen in 't gezichte vcrby. Met
nemen, ter oorzake d' eilanders van het vallen van den avond raektenze
Eymuy en Quemuy hunne eigen Be- in een dorp, daerzy, naer gewoonftierders en krijgsvolk wilden hou- te, in een grote Pagode trokken en
den. Defe verwittigden mede het o- des nachts hunne ruft-plactfe namen,
verlijden van Koxittaas gezant op de met goed onthael by de Papen.
Des Vrydags 's morgens, den twinreize na Peking door een fchielijken
overval van ziekte, zonder te kun- tighften
begaven d'Afgezondenen
nen zeggen of weer een ander in def- zich weer vroeg op den landweg ter
felfs plactfe van d' Eilanden Eymuy en reize: trokken des voormiddags door
een dorp, wel een half uur gaens lang,
Quemuy zou afgezonden worden.
Des Donderdags den negentien- doch des verleden nachts door de roden trok een groot gelei door de vers wel meer als half afgebrandt,
Stadt
welk van Hokfieu quam
na met omkomen van ontrent honderd,
Sinkfieu aen den Onder-koning, met zooftok-oude mannen, als vrouwen
reistuig en tyding van het overlijden en kinderen die eenfdeels door den
des Onder -konings Vrou- moeders brant, eenfdeels door het zwaertgedoot in Hokjteu : waer over d' Afge- fneuvelt waren. Zulx d'Afgezondezondenen na dragers moften wach- nen zich zeer gelukkig achten zy
Peking quamen reizen

,

mettyding:

,

I

,

;

,

j

,

I

,

j

,

I

,

,

,

,

,

Midlerwijle ging d'Onder-bevelhebbery<?« van hampen de Stadt be-

dien nacht aldaer huaverblijf niet gehad hadden ; belet t'aller geluk, daegs

en ontmoete onder het
gaen zekeren Kaner,weg-gelopenvan
Makau en nu in des Keizers dienft
voor krijgsknecht. Dees bracht Van
Kampen buiten de Stadt in zekere Sineefche Chriften Pagode, daer, volgens verhael des Kaffèrs,ontrent voor
zeven en dertigh dagen
de Jefuit
Martinm Martini, vermaert door het
befchryven van den Sineejchen Atlas
en andere gedenkwaerdige aeloutheden der Sinefcn, dezer wereld
overleden was.
Des jaers zeftien hondert drie en
vijftig quam dees Martinus met een
Portugeefch Jacht van MakjJJer op
Batavia , na een verblijf van tien of
twaelf jaeren in het Koningrijk van

voren , door hunne dragers. Het
vrou -volk fchreide jammerlijk , ert
zocht ieder in de neergeftorte huizen
na haer kinderen.
Tegens den middag quamen d'Afgezondenen even buiten het dorp
by een groot huis daer deSinefen,
meteenen Mandarijn ter wacht ftonden. Dees haelde d'Afgezondenen
in zijn huis, deed heerlijk voor hen
op fchaffen en was zeer verblijdt
dat zy des vorigen nachts geen ongemak geleden hadden.
Tegens den avond namenze hun
affcheit van den Mandarijn befchoii-

ten.

zichtigen

te

,

,

:

,

1

,

tot voortzetting des

Room-

fchen Geloofs, met bekering van over de twee duizend zielen zoo men
zeid , en trok ten zelven jaere van Ba,

,

-

,

Sina

Trehhen uit

j

i

j

,

,

dienaren met tien tijl
Chinas Japans fchuit - zilver , en traden geleid door den zelven aen den
oever van een inlandfche reviere in

ken

deflelfs

,

,

,

een berk, welke zeil-vaerdigh lag, om
hen, met hun gevolg, na de Stadt
Hokfieu te voeren.

Des

Hokx-Tva.
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d' Afgezondeneii
van noch icvtn of acht dagen tebhjOnder- koven om d' inhaling
„ des
nings te helpen vieren tot verder verbeloofden
rechting hunner 2aken
hen de gunftige hand te bieden, in
het verfoek van de koopmanfchappen, welke in de Schepen waren, te
mogen verkopen; daer zy alle zeer
na verlangden,
Den vier en twintigftcn.des Dingsdags 's morgens, reden /'./«/C^w/fw en
Nobel beide na Hokfieu om deStedehouder, endegroteMandarijns der
Stad te begroeten, t'effens hen met

ren Sinefen rieden
Des nachts quamenzeby cengro_
te krijgs-vcfting
flmg Aulany».

,

genaemt

Laaijt ot

cenes
/f«i^« v^, gelegen op den kruin
by
gebruik
een
bergs gelnk volgens
op
vettingen
de Sinefen, meed al de

,

,

•

,

bergen geüicht

zijn.

J

Daerby wascen

ovcrvaert voorde reifcnde man.

en twintigflen

Denecn

:

.

,

1

des Zonj

Lamdags 's morgens, quamenzeaen
Hokjieu onthay de voorftadt van
vele grodoor
der het bewellekomcn
teMandarijns.enhetOpperhooftder
flerkeStadt£»«^//»X,die hen treffelijk

1

,

,

j

j

,

\

onrhaeldencn luftigopdifchien. Na!
de macltijdtwierdenze door vele gro-

1

Mandarijns en het Oppcrhooft
voornoemt door de Scadt geleid en
in vele heerlijke oude gebouwen en
te

j

,

j

vele fraeie Pagoden gebragt. Desavonds vervoegden d' Afgezondenen
z ich weder by de berk, terrufte, hoe
wel het Opperhooftvan Mmji.izeen,\
zijn huis tot hun verblijf aenbood,dan!
wicrd beleefdelijk by henafgcHagen.
Den twee en twintigften vaerdigden d' Afgezondenen den Sineefchehl
tolk ZaH-o, met twee Mandarijns, hun
reisgenoten, na de Stadt Hokjieu voor
af, en maekten zich fclfs gereedt, met
^

{

i

}

i

eenige kleinigheden, vijf ellen fcharlaken, een Üuk kroonras , en een fij-

ne kaftoor-hoer. te befchenken. De
gedachte Hecren aenvaerden de gefchenken met beleeftheid, enSineefche plichtplegen: fchaften luflig in
zilvere fchotelen allerhande Ipijze

op, enfchonken den drank uitgoude koppen, in vrolijkheid :feiden den

Afgezondenen gunftig te zullen zijn,
in het verkrijgen van den vrycn
handel
dan moeften niet te zeer
:

haeften.

De Zon

j

van root fcharlaken,kroon-ras enzaien, ter vereering
aen het Opperhooft HanLmya der
llerkte Minjazee», en denStede-houder van Hokfieu: defebefchiktcnhen,
verwittigt door den tolk ItïMo van de
eenifre kleinigheden

{

\

j

j

,

komlle der Afgezondenen vijftien
gezadelde paerden tot de derwaerds
,

rèife.

|

{

Dan yan Kampen, een weinig on,

,

quam des avonds,

viQ\x.Q

twintigftcn

,

,

den

{

drie en

,

d'

,

met tien tijl^i^j-y^/'dwjfchuit-zilver:
ieder tijl gerckent op zeven en vijfHier op reeden d' Afgezondenen
weer >terStad uit, door den drang van
duifenden van menfchen en quamen
regens den avond weer te Lam thay ,
in hun vaertuig, de rull-plaets des
nachts.

De Stad Hokfieu

nodigde de grote Man-

darijn der fterkte te Lamthay

ondergaen namen

,

Hokfieu ont-

haeld , weer te Lamthay in de berk

Des anderen daeghs

't

tig fluivers.

bleef in hetvaertuig, en
reed Konjlantijn Nobel met het gevolg
envoorfeidegefchenken na Hokjieu

paffelijk

aen

Afgezondenen hun affcheit van
den Stede-houder en vele grote Mandarijns, met een Hollandfche groet,
daer in de Sinefen van hunne zijde
hen niet fchuldig bleven. Dedienaers
wierden door d' onzen befchonken
d'

genaemt

Afhet

,

anders Changcheu

heeft heerlijke grote gevan blaeuwen fteen , vele
,

gezondenen ten middagmael
bouwen
welk zy hem geirne hadden afgefeid, grote Pagoden is omringt met een
maer uit vreefe van ondank by hem te hoge muur en gefterkt met bolwer^
begaen, bewilligden in zijn verzoek, ken en een wijde graft. De flraten
Vele grote Mandarijns beneven het zijn beleid metzerkftenen.
Opperhooft van Minjazeen en dat
Den vijf en tvvintigften quam het
van £»(^//«_2; verfchenen ter maeltijd, Opperhooft der fterkte £«^//«^ verwelke met vrolijkheid en luftig goe [zelt met den grootften Mandarijn,
ciermaken gecindigtwicrd. DeHe- d'Afgczondenen in de Jonk bezoe:

;

\

'

,

)

,

j

i

ken.

Holifieu,

na

'/

Keizerrijk

van Sina

ken met het toewenfclien van een
goeden morgen. Hen wierd by d'onzen een glas Spaenfche en Rijnfche
daer na een lang
wijn gefchonken
gefi rek onder elkandren van den oor,

:

,

of Taifing.

i o'f

ands, behoorde ondernomen te worden.
Uit de vloot in 'tJacht Naerden , voor
,

Tinghay den vijfen
,

tivintigften

van

IVijnmaend , des jaers zeftien honderd
twee en zejiig.

loggehouden.

De fterkte Engeling leid aen den oe-

Balthasar Bort:

alwaer een fchone haver der zee
ven en Bay voor Schepen is. Aen deze Bay lag voorhene een grote koopfladt mede Engeling geheten ; maer

Het Opperhooft van Engling, die
zich met den grooten Mandarijn der

:

krijgsknecht van Hanlauja , met een
brief van den Opper - bevelhebber
Bort , aen d' Afgezondenen 7^« van

noch byd' Afgezondenen bevond, befchikte aenftonds op hun
verzoek
dertien gezadelde paerden , ter reize naer Hokfieu, om te
vragen, of d'Afgezondenen nahunne fchepen mochten vertrekken.
Tegens den middagh verfchenen-

Kampen en Nobel. D' inhout quam op
dezen zin uit:

zewcderindeStadt/:/o^yf(?«, en quamen by het Opperhooft, en by den

,

is

door de Tarters

woed en

t'

eenemael ver-

vernielt.

fterkte

,

,

Midlervvijle komt een Tarter

,

een

Stedehouder en vele grote Mandarijns , met verzoek van verlof tot
hun vertrek na de fchepen. Waerop
het Opperhooft hen met beleefde
man afgevaerdigt door ons na de re- woorden aenging. Hoe zoo h.iejlig,
vier e van Hokfieu, OW daer na te verne- daer ghy noch vermoeit van het reizen
men fin het Opperhooft van Minjazeen zijt Het IS beter voor u hier zoo lang
eenen briej toe te brengen. Des dan ver- te vertoeven ter tijdt d' Onder-koning
wittigt, desgelijx uit ü E. voor afgezon- Singlamong en Veltheer Lipoui hier
den haefiig Jchryven hoe de Tartaren verjchenen zijn. Uwe zaken worden in
met die van Eymuy en Quemuy de grote achting in het Rijk van Sina geno-

Dezen morgen heb ikverjlaen, UE.
op de weerher afkomjie tot Hokfieu
komjievan den Onder-Fiskael ]an Mei,

,

.^

,

,

,

vrede aengetrofjen hebben is daer uit te men. JVy hebben na het Pekingfche Hof,
hejluiten zy met ons t" hunnen nadeele aen den Keizer, van u met grote lof, en
niet aenvangen,maer eer afdringen zul- ten voordele der Hollanders gefchrelen, {zoozyjlechts daer toe bequame geven.
Na allen fchijn zal in vijjiig of
legentheid bekomen ) en vergoeding Jèjiig dagen tijding weer te ruch komen.
van fihade, (dewijl het nu met deze Binnen tien of negen dagen ten allervrede hunne onderdanen geworden zijn) langfle hebben d' Onder-koning en Veltreeds aengedaen
en die wy noch hen heer hier in Hokfieu te verfchijnen.
aendoen kunnen
trachten te nemen. Het zal dienjiiii^ voor u zijn hier zoo lang
Om dit middel hen te benemen, wen- te blijven , en d' inhaeling des OnderJchen wy het Jacht Domburg hier te koning by te wonen , welk hem wonder
hebben.
wel zal gevallen. Midlerwijle kuntghe
Geven evenwel heden daer toe geen dagelijx aen de grote Mandarijns in
andere orde om door al te fchielijke Hokfieu de bezoeking doen een zake
verandering hen geen nadenken van zonderlingh voordel/g in uw verzoek.
misvertrouwen te geven. Dan zen de U Wy vertrouwen vajlelijk , dat u de
E. het wei-bezeilde Jacht de Zeehond vrye handel en het verkopen der kooptoe , om zich daer mede op den ontfang manfchappen die in uwe Schepen zijn,
dezes , f onswaerd te begeven. Bevele fal toegejlaen worden. D' AfgezonU E. dit aldus na te komen , om ons denen bedankten haer Edelen voor
verjlag van uw wedervaren en verrich- de gedaene moeite en trouwe verting te doen. Ten einde dan met elkandre maning, doch deden door den tolk
t" overwegen en bejluiten
wat in dit ge- Lakko henlzeggen hoc hun Opperwricht en voorvalvan zaken ten dien- bevelhebber aen hen gefchreven had:
Jie der Kompanjie , en afbreuk des vy- zy zich ten fpoedigfte by de Vloot
O
on,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,
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en door de dienaers , met luids keels driemael Fueet,
dat 's lang^ leve , te roepen , begroet
een zonderlinge wijze van hooge
eer - aendoening in het Koningrijk
van Sina , en gebruikelijk by voorname Heeren , die zulx gewoonlijk
door hunne dienaers laten doen.
Toen deed Hanlauya voortreffelijk
den morgen -koft op fchaffen en
wierd onder elkandren een lang gefprek gehouden over den oorlog in
Holland en ó\Qn 'm Sina, geduurt (verfta dees laefte) den tijd van over de
twintigh jaren daer in Hanlauya altijds den Groten Tartarifchen Cham
grote dienften gedaen , en het fpits
voor afgebeten had, t'efïèns met den
zelvenhetganfch Koningrijk van ^ina te helpen winnen.
Hy maekte , zeide hy, zich nu
ook fterk den groten tovet Aoxinga tot gehoorzaemheid des Keizers
te dwingen. Ten einde van dien t'onderbrengen, washy door 's Keizers
bevel na den oever der zee gezonden , zonder hy hope zag , tot den
voortgangh der vrede tulTchen den
Cham en Koxinga in Peking aen den
Keizer door gezanten by den zei'
ven verzocht. Wel had hy verftaen,
dat de komfte der Hollanders in de
Hokfieufche reviere, den groten Cham
zeer aengenaem was geweeft zulx
by hem aen het verkrijgen desvryen
handels , in Sina , niet getwijfek

onder de hoek vawTin^hay re begeven hadden: wacr op het Oppcrhooft
door zijnen voordrager deed vertolken fVi/len de Hollanders vertrekken,

lijk

:

Dan
zy kunnen na hun ivelgevallen.
voort
wierd
eerjl wat gegeten. Hier op
opgefchaft, en ieder na 'slands wijze aen een tafel gezet.

in verfcheide lekkernijen,

beftonden
alle

De gerechten

opgedifcht in goude en zilvere
j

eindigt was, viel een langgefpreko-

,

;

ver den Sineefchen cnHoliandfchen
oorlog. Na d' Afgezondenen wel
nagegeten en gedronken hadden

;

|

:

,

menzymeteen Hollandfche

|

beleeft-

I

heid hun affcheid , en wierden by
het Opperhooft en Stedehouder en
met veele
veele grote Mandarijns
plichtplegingen vaer wel gewenfcht.
D' Afgezondenen, geftegcn te paerde reden voorts door de Stadt, in

j

\

/

,

^

j

,

,

het gezicht van duizenden van mendie derwaerds uit alle hoefchen
ken te zamen waren gelopen qua
men eindelijk te Lamthay by hun
gingen daer op by het Opperberk
hooft en by den groten Mandarijn
der fterke krijgs-vcfting, om hun af

)

,

:

:

nemen

fcheid

te

voor

eere

d'

,

die

met

,

!

,

met bedanking
zy hen hadden ge-

Zy wierden

van

,

Jonk ge-

daer door hen beide aen de
leidt

*,

,

lieven aen te doen.

en befchonkea de dienaers
Hollandfche Rijks -dael-

,

tien

daer zy d' onzen op zijn
Sincefch heufchelijk voor bedank-

ders

,

wierd.

Dan te haeftig, zeide hy, zijtghy Hol: ghy had zoo lange in de re-

ten.

Den

ilencn ka-

men

by

Hanlaiiy»
ter maeittjd.

des Dondags 's morgens , quam de groote
Mandarijn Hanlauya ,0^^tt\\ooh der
fterkte Minjazeen, aen den oever der
reviere
haelde d' Afgezondenen
met grote eerbewijzinge uit de Jonk,
zes en twintigften

landers

,

van Hokfieu moeten blijven f
de komfte des Onder - konings en
Veltheer Lipoui gemerkt de vrede met
Koxinga genen -voortgang zal heh-

viere
tot

:

,

hen.

en noodigde hen ter maeltijdt. Op
heternftelijk verzoek van dien Heer
derfden d' Afgezondenen het neen
woord niet geven , maer bewilligden
in zijn bede
en gingen
verzelt
met het Opperhooft Hanlauya en
vele grote Mandarijns na de krijgsvefting Minjazeen daer zy de Jachten Domburg en Zeehond zagen , en
'

Na

i

,

,

namen

d' Afgezondenen

van het Opperhooft Hanlauya en yan
veele groote Mandarijns eerbiedelijk
hun affcheid , met bedanking voor
degenoteeereenvriendfchap waer
op Hanlauya en de Mandarijns met
:

vele Tartarifche plichtplegingen hen
geluk tér reize wenfchten , met bevel aen hunne dienaers van driemael

,

fpoeiden zich voorts na zijn huis.
Aldaer gekomen , wierdenzc heer-

het eindigen des gefpreks en

maeltijdt,

'

,

,

:

Wanneer demaeltijdge-

fchootelen.

bevvellekomt

j

i

/"/i-fir/luitruchtig te

roepen.

Over

'fta

'/

Keizerrijk

van Siua, ofTaiJing.

Over maeltijd was ook dikwilshet diende der Kompanjic Iiare 2akefi
woord /"«ff / gehoort waer op zom- gateflaen, en op alle voorvallen een
niige der dienaers zich bogen ande- wakend oog te hebben.
Den een en dcrtigftenwierdd' Onreplat ter aerde vielen.
De Tarters by d' onzen gevracgt, der-bevelhebber /;ï« Viifi Kampen, hoeof het ivoord tueet de naem van wel bevangen met een vergiftige
,

,

;

eenen Heilig was antwoorden nQ.cn:
maer flechts een woord van plicht-

koorrfe en'ïelle land-ziekte "belaft
met zes kielen om d'ooft te gaen.
Den tweeden van Slacht - maend
vertrok het Flnitje de VinkwznTinghay naer de rcviere van Hokfieu^
,

:

pleging

,

zy

daer

eenfdeels

mee

te

kennen gaven hoe onderdanig de dienaers hen, en hoe wellekom de gaften
Den derden wierden twee honby hen waeren want als de dienaers
2ich weer op de been over eind ga- derd krijgsknechten van de Vloot,
door laft des Opper bevelhebbers
ven riepen zy driemacl Tueet.
D' Onder-bevelhebber Van Kampen Bort te lande gezonden, om de Sibefchonk de dienaers met vijftien nefen uit Tmghay van 't gebergte te
Hollandlcherijxdaelders; enzyhem jagen dan vonden de Sinefen in tein vergelding met Sineefche eerbie- genweer geftelt
zulx d' onzen weer
digheden. Voorts voer nm Kampen na den oever weken , zonder iets
met de Jonk aen 't Jacht de Zeehond, uitgcrecht te hebben,
:

,

,

:

;

!

j

j

gevoert hySchi^^Qx: JanHendrikzen:
Den vierden quam het Jacht dé
lichte des anderen daegs, den zeven Zeehond , uit dereviere van Hokfieu,
en twintigften ,het anker, en zakte by de Vloot onder T/we;/?^^ weer ten
met een voor-ebbe na den mond der anker , gelijk des anderen daegs het
reviére, in wille van met d'eerftegoe- Fluitje de f/«iTen zelven dage wierd by al de
de wind na deSchepen,onder7/«_2;/'<zy,
over te fteken daer hy des anderen Schepen branthoutgchaeld.
Den zcften vertrok de Fluit Breudaegs tegens den avond aen quam.
d' Onder -bevelhebber ]an van Kam- ^f/(?«metde buitgoederen, op zee
pen en de Schout by Nacht deden verovert , en met de brieven van
zichaenftondsaen het Jacht A'tff/T/fw, het verrechten der Afgezondenen
bydenOpper-bevelhebber^ör/, zet- naer Sinkfieu , uit de Vloot naer Baten ten einde verflag van hunne we- tavia
onder gelei van het Jacht de
dervaren en verrechten te doen en Zeehond, en de Fluit Ter Boede , tot
de brieven van den Onder -koning buiten d' eilanden
die des anderen
Singlamong en den Veltheer Lipout, daeghs weer by de Vloot onder 7/«'gden zelven t' overhandigen.
hay ten anker quamen.
D' Inhoud dezer brieven beftond
Den achtften des morgens , ftak
meeft in de beloften reeds te voo- Van Kampen met de Jachten Siere mondeling door de gezeide Hee- rikzee , Ankeveen en Loenen zeeren , aen Van Kampen en Nobel be- waerds , om in 'tNoorde te kruikcntgemaekr. Te weten, aenbieding fen ; maer quam des middaeghs,
vanvriendfchap, te mogen met hun belet door Itorm en tegen -ftroom
Schepen alle havenen bayen en ftro- weer onder 7/«g/»^ ten anker op tien
men aen de vafte kuft van Sina aen te vadem.zonder te kunnen vorderen.
doen en by verlegen weer in en uit te
Den tienden des Vrydaghs hchlopen defgclijx water branthout en te weer d'Ondcr - bevelhebber Van
ververfching ten behoef der vlotelin- Kampen het anker, om noordwaerds
j

;

i

|

1

:

,

,

,

j

,

)

\

,

,

|

,

|

,

,

,

,

,

,

,

:

,

gen voor geld magkopen.
Den dertigften , des maendaghs,
V'ierd de Schout by Nacht Konflantijn Nohel met het Jacht de Zeehond
en Fluitje Tez-Bo^i^i? uit de Vloot, onna de reviere van Hokder Tcnbay
,

fiea

afgevaerdight

,

om aldaer

,

ten

te

wenden

,

doch quam weer

,

zon-

der te kunnen vorderen , op vijftien vadem ten anker. Zagen in
'tzuid-wefte, zoo wijd zy beoo-

gen konnen , vijftien of zeftien Sineefche Jonken derwaerds het Jacht
de Seehond en Kalf met de boot
O 2
van
:
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io8

en die van Ankeveen,
en wapenen, afgevolk
met
gemant
fchikt wicrd. Dan de Sineefche vaer-

van Zierikzee

,

1

hjkfte eiland voor

tuigcn, door fnelte van zeilen , ontquamen met de vlucht behalve een
Champan , met een weinig vis, die door
:

j

i

ecn ander groot vaeriuig; hoewel niet
het volk ofSincfen ; want dievluchten met hun klein vaertuig naerland.
Hcc groot verlaten vaertuig wierd by
d'onzen in de grond gekapt maer de
Champan met de vifch , aen boord des

:

j

\

;

;

,

Onder-bevelhebbers gebragt.
Den elfden des Zaterdags lichte
Van Kampen weer met zijne Jachten
'tanker, om na de Noord op teftcken maer quam afgedreven door
om de
een fterkcn tegen -frroom
Zuid des avonds , onder een der
noordelijkfte Eilanden van Pakka op
,

:

,

,

,

,

vadem ten anker.
Des Zondags 's morgens den
twaelfden wierden twee Jonken in
veertien

,

,

,

,

zuid-wellen gezien die na Tinghay
daer Van
fchencn koers te zetten
Kampen na toe zette , deed vaft zijn
't

,

:

beft

zilaaden

om

,

noordwaerds

te

winnen

vanukka. rkkzee,

cnOverveengtnoemi. Deze

zijn woefte Eilanden

,

Den

dertienden , des Maendags
Van Kampen meteen
, ging
voor-ebbe onder 't zeil, noordwaerds

morgens

op; tuflchen d' eilanden \;\n Pakka
door op achtien negentien en twintig vadem; maer quam, na het verlopen der ebbe door tegen -wint en
ftroom
op dertien vadem onder
,

,

,

,

d' ooftelijkfte

eilanden ten anker.

Des namiddags Uchtc de Vloot
weer anker om de Noord te winnen:
,

>

j

[

i

leggen dicht

onder de vafte kuft van S/na : zijn
hoewel meerendcels onbe
groot ; Hoewel
bouwt, weeft, en niet bewoont dan
by Viflchcrs en arme Boeren. Niettemin is'cr goede havening voor Ichepen, en ververfchinge van water en levensmiddelen te bekomen. d'Opperbevelhebber Bort lagh met de andere
fchepen.zuid-weftwaerds van daer.
's

,

ter re

;

hoewel vruchteloos, ter oorzake van
tegen- wind en ftroom, en quam ten
anker op achticn vadem, onder d'Ei\Ané&nsün Pakka,^nAtis Naerden,Zte-

Van Kampen met een noord noordoofte wind weer zeil , op de diepte
van zes, zeven en acht vadem, tuffchen d' eilanden van Pakka door
quam tegen den middag door tegenItroom ten anker, op zevem vadem
raekte des avonds weer met een voorebbe onder zeil , op de diepte van
zeven , acht en zes vadem
en liet
het anker in den voornacht vallen
op achtien vadem fteek- grond. De
kufte van S/na heeft aldaer vele hoge
bergen, met gebroken land hoewel
achier deze bergen luftige landouwen en vette rijs- velden leggen.
Den vijftienden, des morgens,lichte Van Kampen weer het anker, quam
des middags onder 't eiland met de
borften ten anker , op dertien vadem fteek-grond geen kanon-fcheut
van den oever. Van Kampen zond de
floep aen hec eiland om na drink-wa-

:

•

/'.7^^*z.

Denveertienden,desmorgens,ging

!

de boot des Onder-bevelhebbers, onbeneven
der de wal, beknelt wierd

,

quam

des avonds ten anker op
acht vadem , ontrenteen halve mijle
noord - ooft ten ooftc van het oofte-

en
\

grote put uit het gebergte quam neerftorten. Dicht daer neven ftond een
groot huis, met een Pagode, geftoffeert met verfcheide beelden. Van
daer begaf Van Kampen zich onder
zeil, en verviel in een brave Bay.achter Jan

j

vernemen, welk aldaer in een

van Kampens hoek, alzoona yan

hem

zelven genoemt, op vijf vadem
ten anker , een veilige ree en befchutplaets tegen een holle zee en alle razende winden. Aen de noord-zijde
van deze hoek , gelegen op zes en
twintig graden en een en vijftig minuten , leid een puinhoop der Stadt,
door de'Tarters verwoeft, genoemc
Tikj/en of T/jk/n , en was wel eer een
grote handel -plaets. De fchuit vati
Zierikzee

met Ichipper Auke

P/eters

man wierd aen land om
drink-water gezonden , welk op twee
plaetfen , ftortcnde van 't gebergte
en dertien

Aen den oe,
tuTlchcn 'tgeberghte, lagh een
fchoon dal, beplant met rijs -gewas,
neder gevonden wicrd.
ver

,

gele wortelen

en

allerlei

vrucht-

Men magh aldaer tuflchen
eilanden en vafte kuft vry en zonder

boomen.
d'

,

van
Kampens

hoek en Baf,

*

V
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of Taijing.

derfchroom doorzeilen; hoewel met heeft aen den oever der zee een
toeverzicht, wijl onder d' eilanden fchuilhoek voor de fchepen tegen
het zuider en noorder ftorm zaifoen.
eenige droogten leggen.
Den achcienden des Zaterdags, D'onzen aen land getreden, vonden
racktcn de fchepen onder Van Kam- een Pagode geftofïèert rontom met
mee een noord- noord -oofte vele beelden. Het leid ontrent vijfpen
wind weer te zeil, belet aldaer zoo tien mijlen van Tinghay.
Den zeven en twintigften haddenlang door verandering van wint en
de
de hoek van Samzwa wcftwaerds
2e
laveerden
tuflchen
water halen
hoek yzxïjan van Kampen en d' eilan- twee mijlen van hen zagen een witden met de borften door, op zeven, te klippe in zee ontrent drie mijlen
acht , negen tien twalef en dertien buiten de wal, met drie eilanden ooftvadem fteek-grond hadden des mid- noord-ooftwaerds: waeren des 's middags de verwoede Scadt Tijkin weft- dags op de Noorder brete van zeven
noord-weft, en het eiland </'6'«ö^(?Z«- en twintig graden zeven en dertig
quamen des avondb op
jer ooft-noord-ooft vier of vijf mijlen minuten
van hen op de noorder brete van ze- twalef vadem ten anker en gingen
ven en twintig graden en vijf minu- des nachts weer zeil.
quamen des middags ten anten
Den acht en twintighften wierd
ker op tien vadem fteekgrond raek- de Berg Samzwa zuid-weft ten zuiten des nachts weer onder zeil en den vier mijlen en de reviere Zivaliepen des anderen daegs tegen den tia. Noord -weft ten weftenS, onmiddag met vijf zeilen weer achter trent drie mijlen van hen gepeilt. Des
Jan vun Kampens hoek in de bayten anderen daegs 's middags bevonden
anker bleven daer belet door florm, zich op de Noorder brete van zeven
tegen wind.' en ftilte, tot 's Vry dags, en twintigh graden negen en dertigh
den vier en twintigften voor anker minuten.
leggen. Des nachts quam aldaer ook
Des avonds quam r<j« Kampen, met
de fluit de Vink ten anker.
het Jacht Ankeveen ten anker op elf
Des Vrydags morgens den vier en vadem fteek-grond macr de Jachten
twintigften, kozen de fchepen geza
Hogelande,tti Melukerke, met de Fluit
mentlijk weer met een uoord-noord- Loenen en de Vink
zetten het achoofte wind, noordwaerdszee: qua- ter 't Eiland <^e Goede Hoop anders gemen tegen den avond door tegen* naemty^« van KampenDes nachts met
'
ftroom ten anker op acht vadera en een voor-ebbe ging Van Kampen weer
hadden deNoordhoek van het eiland zeil gevolgtvan \j2icht Jnkeveen:
met de borften, zuidweft: 'teiland want d'andere vier kielen bleven achd'Oucle Zaier ooft, een weinigh na ter het Eiland ten anker leggen zon'tnoorde.ontrentdrie mijlen van hen
der Van Kampen de waerom bewuft
lichten weer des nachts in de tweede was.
wacht , na verloop des vloeds het
Des anderen daegs quam Van Kamanker waren des anderen daegs 's a- pen door üormo^ tien vadem ten anvonds op acht vadem ten anker had- ker dreef voor twee ankers neven
den toen de Sineefche Stadt Samzvoa, het Jacht /Inkeveen weg, na de zeven
noord-ooft ten noorden van hen, en klippen toe , een weinig bezuiden
het eilandt ƒ ö»</<r Zaier zuid-zuid- Zwatia , niet zonder vreeze voor
ooft en zuid-ooft ten zuiden en het fchip-breuk.
eiland met de borften zuid- zuidDe Stadt Zjy<7^/;w, gelegen aen een stadt zkk''""
weft.
reviere , naby den zeekant , en verStadt samDe Stadt Samzwa is gelegen in het woeft door de Tarters word behangen van 't gebergte, en beplant! woond by zeer flecht en arm volk,
rontom meczulkehoge bomen, waec die nu en dan een nieu huis weer opdoor de Stadt van verre onzichtbaer zetten. Recht tegen over de noordis ; 't en zy dicht daer by gekomen.
weft-kant van de reviere leid een
Zy is door de Tarters verwoeft:! fchoon dorp genoemt Zwatho derwaerds
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ven bocht gehoort. Derwaerds wierd
op goedvinden van den Scheeps-raed
aenftonds Schipper Harmen Symonfz.
met het Jacht Hogelande afgevaerdight , met orde van gekomen daer
by , vijf kanon -fcheuten te doen;
zoo Van Kampen met de andere Schepen daer by te komen had des
neen niet een te doen
en zich
weer by de Vloot te vervoegen. Tegens den avond quam het Jacht Hoge-

waerds , tot deflelfs grote welvaert,
de mcefte burgers gevlucht vvaeren
want de Tarter heeft dit dorp ongefchonden gelaten.
Den eerften van Winter maend befloot Van Kampen , met goed vinden
van de Scheeps-raed, uit dwang van
ftorm uit den noord-ooft ten ooften,
2ich weer onder zeil te begeven , om
van de leger wal te wenden. Dies
2akte hy zuid-weft ten zuide langs de
wal, na 't Eiland met de borften, en
quam des namiddags in de baye ,achtCTjan van Kampen s hoek of 't eiland
voor Samziva,\c\\\g ten anker op negen vadem gelegen weft ten zuide
van het eiland d' Oude Sa/er.
D' andere Jachten en Fluit de F/«^
bleven voor anker leggen tegens or-

,

:

,

:

lande

:

zuid-well ten zuide ontrent
driemijlen van de Vlootten anker.
Des morgens, den negentienden,
wierden drie of vier en twintigh
Vifch-jonken van onder de wal van
Pakka gezien , die zeewaerds ftaken ter vifch - vangft , achter d'Eilanden met de borften ; maer konden geen zee krijgen en wierden met
de vloet om de zuid gedreven. Van

,

,

,

,

,

,

dre des tckcn-bricfs.

,

Den derden quam het Jacht Jnkeveen gevoert by Jacoh Sivart bezich
midlcrwijle geweeft , met zijne ankers aen boord te winnen
by Van
Kampen ten anker gelegen had.
Den vierden ,des namiddags, wierden in 't zuid-zuid -wefte tuflchen
de zeventig en tachtentig vifch-jonken en vaertuigen gezien die om
de Noord laveerden, zonder op dezelve jacht gemaekt wierd , door het
vallen van den avond ja fchenen
zelfs na d' onzen flagvaerdig toe te
komen: en hielden tegens den avond
af en aen ; maer waeren des anderen
daegs uit het gezicht. Schipper /Juke
Pieterfz. voer met de floep van Sierikzee en dertig man , nevens de floepe
\zn Ankeveen , met twintig mannaer
land, om groente en Patatafen te ha-

Kampen maekte

op de zelve,
met de borften
door dan de Jonken door fnelte
ontquamcn
van zeilen en vrekken
met de vlucht
en liepen achter het
Eiland met de horften , aldaer een bank
van in zeefchiet, om daer op met hun

,

,

tufichen

d'

jacht

eilanden

,

:

,

,

:

vifchwand te viftchen.
Des namiddags; ten twee uren quamen d'onfen weer ondctjan van Kampens hoek ten anker , op negen vadem
fteek-grond, een kleine kanon-fchcut
van de wal,
Den tienden wierden inde bocht
van Pakka twee Jachten gezien, nameiijk het Jacht de Zeehond , daer
d' Opper -bevelhebber Bort op was,
(gelijk des anderen daegs bevonden
wierd,) en Hogelande, welk derwaerds
len tot ververfching van het volk.
den achften , op kundtfchap , na de
Den zeften, des avonds, quamen bocht van Pakka afgevaerdight waS.
de vier afgeweekefchepen,twee Jach
d'Opper-bevelhebber.5ör/ quam des
ten en twee Fluiten, by Van Kampen morgens den elfden, met het Jacht
ten anker: hadden achter d'eilanden, //o^f/tz^r/Ê- ten anker, ontrent een halbenoorden de reviere van Swatia ge- ve mijlc van den Onder-bevelhebber
legen hun anker plaets genomen.
Midlerwijle had d' Opper -bevelDen achtften wierden des mor-, hehhcr Bort de fterke krijffs-veftine
gcns in 't zuid -ooft ten ooften, zes Kit at, m de bocht van Pakka ttormenJonken ten vifch- vangft met hun der hand ingenomen: en daer mede
wand achter d'eilanden met debor- d'ondcrhorige plaetzcn , zoo ftedeftengczien en des namiddags twee kens, dorpen
als vlekken, ten ge,
Schepen in 'tzuidoofte in delbocht tale van twintig onder
gehoorzaemvan Pakka en 't gedonder van ver- heid der Neerlandfche
Maetfchapfcheide kanon-fcheuten uit den
zei- ipye gebracht.
,

:

\

,

,

,

j

,

,

:

,

,

,

Dcs

Krijgs-ve-

J?'"|^''""
onz-tn

verovert-

na

'/

Keizerrijk van Sina of Taifing.

brieve, van den tien-

Des hy by

den der zelve uit de bocht van Pd'i« Kamka, den Onderbevelhebber
pen verwittigde ; met by voegen, hy
door ongciiuimig weder wel acht
dagen aldaer opgehouden geworden
was zou anders by hen geweefl zijn.
om Zivaiia bet om de noord gelegen op te zoeken op hope van aldaer
veel handel- Jonken te vinden
Want ten zelven dage quam Schipper Herman Symonjz. acn boord van
den Onderbevelhebber,doordenOpper bevelhebber afgezonden, uit de
bocht van /'<7H'^, met blieven van den
tienden dezer, van de verovering van
Kitat: en bragtmede een grote Zeuge met jongen tien hoenders , en
een parthye grote radijzen: die onder de Jachten Mchskerke en Fluiten Vink en Loenen, uitgedeelt wier,

/'t.

}

,

,

j

,

j

om deNoordwasgekcn

en.

Tegens den middagh quam het
!

]achtOverveen uit de bocht van KiofPakka by de Vloot ten anker,
welke des namiddags Noordwaerds
op laveerde
en quam des avonds
door tegen-wint en ftroom op zeven
,

,tat
}

;

:

,

deZeehont enHogelanrle hy Van Kam^^pen ten anker; en ten zuidvveften de
drie andere Jachten, en de Fluit Ter
Boede op laveren, om by de Vloot te
komen, die tegens den avond zuidweftwaerds ontrent een mijle van de
Vloot ten anker quamen.
Des Woensdags, den dertienden,
wierd de Fluit Td-/- Boede, uit de Vloot,
na de reviere van Hokfieu afgevaerdigt, te blijven aldaer, ter tijd toe de
Vloot (onder Van Kampen ) weder van
'

:

,

1 1

,

,

,

I

'

vadem ten anker, ontrent twee

kn noord -ooftwaerds

mij-

van ctEilan

den met de Icrjlen.

den.

Des middernachts lichte de Vloot
In Kitat wierd niets bevonden , dan
een weinig rijs, zout, en Sineefche het anker. Daer wierden verfcheide
plunderaedje: beneven twalef Sinee- Kanon-fcheuten des nachts gehoort:
fche jonge vrouwen en vijftien jon- waer op Van Kampen uit vreze eenigens die naer Batavia om daer te gevan de Jachten aen de grond waeren met de floep na toe voer en vond
dienen gevoert wierden.
Het verblijf van eenige aenhange- het A^^dicht onder 't land. Het Jacht
lingen van den Zeerover Koxinga in Hogelande had vaft geweeft , macr was
Kitat, was d'oorl'ake, waer om de weer los geraekt. Van Kampen eindelijk voer weer aen zijn boord.
Stadt by d'onzen verwoeft wierd.
Tshrant Boumeefter , Schipper van
Den twaelefden wierden in 't ooftnoord-oofle drie Jonken ,en eenvif denOpper-bevelhebber, quam bene
fchcrs vaertuig gefien. Een der Jon- ven den Boekhouder aen boord van
den Onder- bevelhebber, met vragen:
ken was mafteloos.
hoe
na bekomen bevel
Van Kamden
veel gezond volk, zoo bootsgevan Bort, zet derwacrt met vijf kie- zellen als krijgsknechten, hy op had,
len toe Zierikzee Zee-hont Melis- en hoeveel bootsgezellen ten oorlog
kerken Hogelande en de Fluit Loenen. aen land zou kunnen fchikken gaf
De mafteloze Jonk wierd gekregen, tot antwoord ontrent dertig man.
maer d'anderetwee namen de vloed
Des Donderdags 's middags, was
tot hun voordeel, en ontquament de Vloot op de Noorder brete van zedoor fnel zeilen. In de mafteloze ven en twintig graden en negenrien
Jonk was geen voik maer flechts rijs, minuten , noordelijker twee mijlen
zout, en hout. Des avonds quamen en een half, weft tennoordevande
de Jachten weer by de verlaten ma- hoek van Zamziva.
fteloze Jonk, 'die voor twee ankers
Des namiddags ten twee uuren lichlag, die de Zeebont komende eerft te de Vloot weer het anker, had des
met boot en floep daer aen, afkapten. morgens de hoek van Zwatia noorde
Des avondsten acht uuren, quamen ten oofte ontrent vier mijlen , den
de Jachten met de mafteloze Jonk hoek van den Elifant ooft-noord-ooft
ach ter de Zeebont onder Van Kampens ontrent drie mijlen en de hoek van
hoek ten anker.
Zamzwa weft ten zuide ontrent derDqs namiddags quamen het Jacht de-halve mijle vanhaer. Tegen d^n.
mid!
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door

„.iddag liet de Vloot het anker,
m

op elf" en
tcsen wind en flroom
dcreviere
had
twalef vadem vallen:
noord-weft
van Zwatia noord wed en
ten weden , ontrent drie mijlen ,
en den hoek van denEl/pnt, zuid,

ooft ten ooften , ontrent twee mijdaerzy
len en eenl halve van haer
leggen:
bleef
anker
des nachts ten

zy dragen konden, terStadtüit,
opde vlucht, na 'tgebergtc andere
weken met hun vaertuigcn na boven
op de reviere. d' Onder-bevelhebber
veel

S

:

\

i

\

trok
metachtboten en zeven floepen, bemant met gewapende krijgsknechten

Van Kampen, diooi

;

j

|

Noordwaerrs; wende daernaomde
weft, na de reviere vanZwat/a, daer
d' onder bevelhebber ra«A'<3w/'f«,met
zes Ichcpcn, den acht en negen-en-

laft

van Bort

,

en bootsgezellen, te lande, doordor/
met een praeu te volgen. Van Kampen
lande zonder eenige tegenweer aen
den oever, vond deStadt hermaekt
met nieuwe huizen gefloffcert met

:

ging des anderen daegs weer zeil

ef Bezending

j

;

i

|

'

,

fraeie verlakte tafels

,

kallen, ftoelen

|

en bankenrbenevens eenige Sineefche
plundcraedje veel gedorfchte en ontwiiitigflen der verleden maent gegedorfchte rijs Pady geheten , met
van.'
gevoelen
kruid had. Tegen het
zout, meenigte van gezouten en gewilden opperbevelhebber 5p/Y, die
de dat/ j« Kampen Zavz/ij nochte de droogde vifch .nettenen vifch-want.
reviere niet kende. Tot ken-teken de- Daer ftonden zeven grote ongezer revierc.voor den zeeman,leid een fchonde Pagoden ieder byzonder in
weinig bezuiden en benoordedefelve een fchoon wout van allerlei vruchteen grote vvitteplek, en aen den oe- en blom-bomen. Ieder Pagode was
rontom bemuurt van binnen met
verveel klippen. Een weinig bcnoor
den de reviere, leggen dicht onder vloeren van blacuwezerk-denen, en
de wal twee eilanden daer achter verciert met grote mannen beelden,
een veilige ree voor fchepen is in het in gewaed van allerhande doffen, mee
muilen op t hooft rokken broeken.
Noorder^dorm zaizoen.
Des middags bevont de vloot haer kouficn en fchoenen aen: alleter
opdcbretevanzeven-en-twintiggra- zeetgedclt, aen tafels, op verlakte
den, vijfendertig minuten, beooden doelen, met goud zeer kundig verciert
de Zuidhoek der reviere van Zwatia
als levendige menfchen. Op
Dc Vloot zcildc dc revictc recht ieder tafel donden twee grote vierWed zuid wed in vont het minde kante kopere vaten of bakken daer
water op zes, zeven, acht, negen, tien, in de papen voor de beelden brand- oftwalef, vijftien zeventien achtien, fer doen met welriekend Kalambak,
negentien twintig en drieën twintig Ager en Zandel hout waer over in
vadem deekgrond, en quam op den hunne Pagoden een zeer aengename
zelfden koers
voor de verwoede lucht is. Op de tafels lagen vier houStadt Zwatia
op zeven vadem ten ten , ieder een grote halve voet lang,
anker ,gecn muskctfcheutvan de wal. boven ront en onder plat daer het
De gefchoreSinefen donden aen den lot, drie- werf achter elkandre , voor
oever met rode vendelen, (een teken de beelden mede gev^'orpen word,
van vrede by hen , gelijk de witte van om den uitflag van aendaende dinoorlog) in grote troepen d'onzen te gen te weten.
wachten, zonder iemanthunneraen
Tegens den avond dak Van Kampen
de ichcpen (.juam. Dit duurde over weer van land na de Vloot
met al
een glas wanneer de Bevelhebber zijn volk
bootsgezellen en krijgsBort beval hccgefchutop de Stadt te knechten, beladen met de bede plun
flaken. De Sincfen, dus onzacht bcderaedje, defgelijx met vele beelden,
groet
zwaiden op dien kundfchap door de Tarcers niet gefchonden.
witte vendelen, ten teken van oorlog: Het dient aengemerkt, dat onder den
fchoten met ballen en roers, enzwai- naem van Tarters ook ingeboorne Siden met houwers en zeepmeflen over nefcn verdaen worden te weten , die
hunnehoofden: bcgavenzich voorts zich met affcheeren des hairs , in
met al hunne tilbarc goederen zoo vorm van een lange tuit, onder gehoorI
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hoorzaemheit des Tartarifchen Kei- Zeehont dcxvizztis gevaren, vonden
boven cp den bodem van de boot vijf
2ers begeven hebben.
Den zeventienden, des Zondags mannen zitten, half verkleumt, door
fliiken het Jaeht y'.nkekoude, zonder te weten, wacr hun
'smorgcns
Fluiten
Loenen
de
ander volk gebleven \^as. ^'oeren
en
"jeoiy.tn twee
voordcrs derevierehooger cp
dacr
I'/kH: onder Tslrant Boumeejhr, Schipper van het Jacht NcierJen beneven de boot omgezeiltwas, vonden onbemant der wegen r.cch een anderen bcotsvier boten en een floepe
met gewapende krigs -knechten en gezel, aen den oever van dereviere,
bootsgezellen de reviere opwaerts, die des nachts wel drie mael door de
om de gevluchte vijf Jonken met Sincfen in dereviere gejaegt was, en
die ge- zeide gene andere maets van de
haer goederen te bcüoken
zeit wierden boven in de reviere boot vernoomen te hebben. Zulx
en de tien man (want zy waeren zeflien
haer vcrfchuilt te houden
veroverde ,zoo doenlijk was na de fterk ge\veeft)aldaergefncuvelt\vaei
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zoo niet of onfchepen te flepen
in
den
brand te (tewaeren
wacrdig

ren.

ken-

de Fluit de Vink aen 't Jacht Kaerdetumci eenen brief aen Bot : hoe zy
acht Jonken verovert hadden wacr
van vier in den brant gedoken waeren en de vier andere afgcbragt wier-

:

Des nachts quam de praem van

,

Des namiddags quamenze by ze
ven Jonken, en drie Goyaes: (Goyaes
kleinder
is zeker flag van fchepen
als Jonken gelijk hiet te lande de kabeljau - vangers) klampten de zelve
waeropveleSinefenmet
aen boort
hun wapen -rokken llorm - hoeden
en geweer buiten boort fprongen.
Verfcheide Sincfen met eenigc vrouwen quanten te fneuvelen andere

:

,

,

,

den.

Den negentienden desDingsdags,
deden deSinefcn door het optieken
van een rode vlagge een teken aen
land; met geroep aen d'cnzen van
by hen te komen. Waeropaenftonts
Van Kampen
en de Schipper van de
Zecbcnt , ieder in een floep, aen land
voeren om bcfeheit van hun begee-

:

,

,

,

,

,

:

namen met hunChampansna'tland
de vlucht zommige mannen, vrou-

,

:

wen en jongens vielen in handen
vand'onzen die alle, uitgezeit vijf
vrouwen , weer los gelaten wier-

,

Aen

land gekomen, vonden
zy een groten troep Sinefen , met
den.
vijf roede vendelen van de vijf dorDes avonts quam de Schipper van pen of Parocliien, aldaer ontrent gede Fluit de Vink aen 't Jacht Naerden, legen, beneven een Opperhooft uit
by den Opper-bevelhebber, met ty- ieder dorp, met vijf Sinecfche Pading hoe hunne vaertuigen drie gro- pen.
te en vijf kleine middelbare Jonken
Deze aen het Jaeht Naerden by
vermeeftert hadden waer onder ce- den Opper-bcvclhcbber,gebragr, vernige met zeven (lukken op eene zij- zochten met voetvallen en jammerde te boort lagen. Hy wiert met de lijk bidden
verfchoning van huiboot en praeme van Aié-Z/j-^vr/f wel zenen Pagoden, voor brantüichten,
gemant en verzien met werp-tuigh, om dezelve tot een fchuil plaets voor
(welk hy zeide tot de veroverde Jon- de koude winter te mogen houden
ken van noode was) weer derwaeirs desgeüjx van hunne kleine Chamgefchikt en vertrok des nachts van pansen vifchvvand
tegen het ver
'tjaehtnabovenen.
nielen. Was zulx te verwerven
zy
ïicn achtiendcn
des Maendags, wilden hen in alles ten dienfteftaen,
ontftont'er met het aenbrekcn van endaervoor uit ieder dorp
binnen
den da^ een geroep van den oever, vier dagen vijf en twintig verkens
ren.
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,

,

,
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,

,

I

,

,

onder de verbrande plaets Zivatia, aen boort fchikktn
honderd vijf
uit de boot van Meliskerke
onder en twintig hoenderen, vijftig enden,
de wal omg,ezeilt. Van Kampen met en zoo veel appelen van oranje razijnc floep , en de Schipper van de dijs en andere mocskruiden, als hen
doen
P
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doenelijk viel

,

by een

Des anderen daegs deed d'Oppcr-

te fchrapen.

Opwoorthouding van belofte, deed bevelhebber Bort door bet opfteken der rode vlapge van de Kompand' Opper bevelhebber hen belofte
je
d'Opperhoofden der vloote aen
Champansen
van Pagoden huizen,
vifch-want te verfchonen. Hier op zijn boort komen. Aidaer wiert by
voeren drie weder naland maer de den Schceps-raed uit byzondere in,

-

,

,

;

hoewel

twee andere bleven aen boort van
denOpper-bevelhebber.tot verzekering van dewederkomflederdrieafgezondenen, binnen vier dagen met

zichte voor-geflagen

enden aphoenderen
verkens
pelen van oranje , radijs en andere
moeskruiden, en wat zy uit de vijl
dorpenby een konden fchraepen.
DeSinefen, die aen boord bleven,
gevraegt by den Opper bevelhebber
Bort, of in dat zaizoen gene Jonken

Meliskerke Ankeveen en de Fluiten
Loenen cnVink, zou inzeevoorZru^ilia kruizen
op de Japanfe handel-

:

,

half

,

,

,

,

,

,

met de ^dcÏMtn Naerden,

^alf, Overveen tn Zeehont

beneven
Jonken, twee grote en drie kleinen den zes en tvvintigflen zee kiezen en n:i Kitat enTenghaj overfteken, en voorderszicbna de reviere
van //<?/f/fa begeven omnadenftaet
van de Kompanjies zaken in Hokfieu
te vernemen.
Insgelijx vvierr ook goet gevonden dat het Jsicht Ankeveen benevtn de twee Fluiten Loenen en de
Vink
aenftcnts haere ankers zouden lichten
en zeilen tot aen den
mont van de reviere voornoemt, om
na Jonken uit te zien, die gezeit
wierden dagelix te verwachten waeren. Dan de voorflagh nam genen
,

,

,

,

,

,

,

:

vijf

waerwas-

,

die

,

ber Bort

:

des woensdags,
quamen de twee Fluiten en 't Jacht
Ankeveen met de vier boots eneene
floep
den zeventienden leftleden
op de reviere bovenwaerts afgevaerdight
voor Zwatia ten anker
met zes veroverde Jonken;
vier kleineen twee groie. Indezelve Jonken wierd bevonden fleclns
een weinig rijs, pady of ongedorfchte rijs
loot
roedt ongezuiverde
zalpeter, ongezuiverde indigo
ve

uu Japan quamen tot
Lou maent d'Opper-bevelheb-

Jonken

Japan in Zivatia te komen ftonden zeiden nier een datjaervan daer
rt a/.^/'jw vertrokken was, gelijk ook
tvvintigften

^

,

,

uit

Den

niec

vaft geftek
dat d'Onder-bevelhebber y^fw van Kampen met zijn Jacht
Zierïkzee , verzelt met Hogelande

,

,

,

,

j

;

,

,

,

papen-roken ftormhoeden houmers zeepmcfTcn tien {lukken haffen roers beneven eenige Sinccfche
mannen vrouwen en kinderen vijf
jonge wijfjes
met vier jongmans,
wierden aen boort gehouden d'andere ontdagen. Zeven andere Jonken vvaeren op de reviere zoo vernielt, als in den brant g^ftekcn, en
veele Sinefen over de kling gefprongen en gefneuvelt
zonder d'onzen eenen man gequeft of verlooren hadden.
Des anderen daeghs
wierden twee der kleinftc Jonken
om d'onbequaemheit tot branthout
gedoopt en in den gront gehakt
maer de grootfte zeil-vaerdig gemaekt.
Den twee en twintigften wierd op
de vloot een algemeine dankzegging
gehouden over de bevochte zegen

den huizen
Champans en vifchwant hadden anders van koudeen
honger te vergaen
beloofden des
morgens, volgens belofte, de verkens
hoenders enden
appelen
van Oranje, radijs en mocskruiden
aen de fchepen te befchikken. Fan
Kampen door meelijden en bermhertigheid bewogen
liet zich gezeg-

opdenvyand.

gen.

Ie

,

,

,

,

:

,

:

,

,

,

:

,

,

,

voortgang.

Den vier en twintigften des morgens wiert Fan Kampen door bevel
van Bort gezonden met ontrent hondert en tien krijgsknechten en vijftig bootsgezellen te lande
ter verwoeftingederfladtZira/irf, door den
,

,

,

,

,

,

Aen land gekomen vond hy
Papen
met een troep Sinefen
byhetwaien van een rode vanc. Deze vielen hem te voet, baden erbarmelijk
om verfchoning van Pago-

brant.

,

vijf

,

,

,

,

:

:

,

,

,

,

,

Den

V Keizerrijk

n.x

VM Sim

Den vijf en tvvintig(len,op Kersdag,
voer yan Kampen aen 't Jacht Naerdtn,
by den Opper- bevelhebber , met
hem af te vragen wat met Zwatia
gcdaen diende ? Bort gaf daeroptot
ancwoort hy Ziy^//*? vernielen en in
den brand zou fteken. Hier optrok
Van Kampen met drie boots en drie
floepen wel gemant met gewapende krijgs- knechten en bootsgezelen vond aldaer aen
len te lande
,

:

,

,

den oever

vijf verkens

vijftien knaf-

,

gebragt

appelen van oranje
en
gebergte door vijf Papen
vijftien Sineicn. Twee verkens met
vijf knaflers appelen van oranje,
wierden door Va» Kampen aen het
Jacht A'jf/-rfc"«, byden Opper-bevelhcbber Bort gebragt die Van Kampen
fers vol

van

,

't

,

:

cfTaifjn(;^.

,

vadem fteekgront, ontrenteen
kanon fcheut van de wal.
De laft van den Opper-bevelhebber Bort
aen van Van Kampen gedroegh, opdieftreke te houden, of
te kruifl'en op de Sinefe-Japanfehandel-jonken
tot ontrent half Loumaend, en dan zuidwaertsnaTé»/;^)'

tigh

,

,

,

te

zakken.

Den zeven en

twintigften

,

wierd

by den Scheeps-raed onder Van Kampen , in beraed genomen of men
volgens laft van 'Bort, tlqq zou houden om te kruiflen
dan of aldaer
onder het eiland de Goede hope te blijven leggen en dagelix op den top
van den hooghften berg (tellen zes
of zeven man om na de voorzeide
Jonken uit te kijken welk laetfte
,

,

,

,

:

hy met Zwatia zou handelen eendrachtiger ftemme befloten wiert.
na zijn eigen overleg en welgeval- Van daer vertrok hy des anderen
daegs, in den morgenftont
len.
maer
Dan \VAnx\QQtVanKampen\vQe.tztn quam, door ftorm en ftijve ftroom
landquam, ftonden dehuizenaloch na 't zuiden ter zelffterplaetfeweei:
armen in lichten brand veroorzaekt ten anker.
door moetwilen ongehoorzaemheid
Den achten twintigften, des Donbelafte

,

,

,

!

,

van driefchippers. Uit de huizen en derdags dan wierden zeven man aen
Pagoden, een deerlijk vertoon, qua- het eiland de Goede Hope boven op
men vele zieke vrouwen en mannen den top van een hogen berg gezonop hunne knien kruipen om den den om na de Japanfe handel-jonbrand t'ontvluchten.
kenuittekijken.
Den zelven dag vertrok d'OpperDes namiddaghs tegen den avond
bevelhebber Bort van Zwatia , vol- quamen in een Champan zes Smegensgenomen befluit by den fcheeps- ^^n aen des Onder- bevelhebbers
raed, met het Jacht Naerden Jnke- boort
bragten met zich twee verveen
beneven
en
zeehont
kens,
negen
hoenders, vier entwinKalf,
twee groote en twee kleine verover- tigh endt- vogels, elf knafTers met
de Jonken naer de bocht van Kitat oranje appelen en veertien pomen Tenghay , om zich van daer met pei -moeien, zonder zy meer hadhet een of ander Jacht naer Hokfieu den kunnen by een fchrapen. Onte begeven
ten einde in Hokfieu der deze zes waeren twee Papen,
te vernemen , na de gelegenis der die den negentienden leftleden aen
zaken van de Kompanjie, met de Tar- boort van den Opper bevelhebber
taren.
in verzekering waeren gehouden toe
Des morgens, den zes-en- twintig- dat zy binnen drie dagen verkens en
ften , ftak Van Kampen met zes kie- ververfching aen boort zouden gelen
vier Jachten Zierikxee Hoge- bragt hebben. Dan daer was federt
lande , Meliskerke Ankeveen : en twee niet op gevolgt zulx Van Kampen hen
Fluiten, LoenencndeVink in zee.- la- den zes en twintigften lelUeden,
veerde onder de wal om de Noord
wanneer hy van Zwatia vertrok , aen
en verviel regens den avond onder land deed zetten. Zy vraegden na
een Eiland, (welk by hen het Eiland zekeren Sineefchen koopman gede Goede hope genaemt wierd ) drie naemt Chilo die zy vreefden zoo
mijlen benoorden de Keviere van hy op de fchepen niet was gefneuZwatia ten anker , op vier en twin- velt te zijn. Van Kampen beloofde
P z
hen,
,

,

,

:

,

,

,

-

,

-

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

Tweede Gezanrljchap of Bezendir.g

,i5

hen wanneer hy by den Oüper-Bevelhebber^or/'quam, en dien koopman op de fchepen vond den zei ven
,

,

j

kant veel Jonken vernomen enbejc
gent hoewelalle met de vlucht ont-

I

komen,

uitgczeit

vijf,

die in zijne

De handen vervielen.

icTengbay aen land zou zetten.
Sinclen trokken daer op mee vele eerbiedingen van boort, befchonken by
Van Kampen met tien rijxdaeiders.
Den negen entwintigften voereenigvolk van den Onder-bevelhebber
aen land om branthout en water en
fchoot de bottelier een hert op 't eiland waerom zy dat den naem van
Herten Eiland gz\tn.
Den een en dertigften des zondags 's morgens wierden in 't ooftnoord-oofte twee vifch-goyers gegezien daer Van Kampen jacht op
maekte en in zijn gewelt kreeg met
dertien Sinefen en eenige verfche en
of wierden
gezoute vifch daer in
van
Anke't
d'uitkijkers
Jacht
door
veen aen 't eiland vcrraft, en aen boort
van den Onder-bevelhebber gebragt.
De gevangenen óinefen in het by2ijn der Schippers van de Jachten,
Hogelande Ankeveen Melis kerke en
de Fluiten, Loenen en de Vink, afgevraegt van waer zyquamen: zeiden
van Zwatta. Ofze geen Hollandfchc
fchepen vernomen hadden ? antwoorden neen. Gevraegtofinditzaizoen
gene Jonken uit Japan in Zwatia te
verwachten hadden ? zeiden neen: en
ook niet een van dat jaer uit Zwatia
tï'dfapan vertrokken was. Of van Zwatia, twee dagen verleden, gene Jonken in zee om de Noord waeren ge:

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

antwoorden neen. Zulx d'onuit hen niets konden vernemen.
Zy wierden met hiin vaertuigen en
vifch-vangft tot nader orde, by den
On der-bevelhebber aen boort gehou
den, ter vifch-vangft voor de fche-

lopen.^

zen

,

pen.

Na

het fcheiden, denvijfentwin-

twinrigften van Winter-

maent

,

tot

Zwatia van den Onder -bevelhebber
Van Kampen was d'Opper-bevelhebber Bort, den zeven en twintighften
derzelver maend, voor Hokfieuw verfchenen had onder wegen in 't vaervvater, byzonder in de Bay de Goede
toevlucht ,zndtKSiangg&n2iQmx.: ook
in de Bocht van Pakka en in de Bay de
lehoude ofgoede Iortuin,2iQn den zuid,

:

,

In de ftad Sothia
kreegh Bort derwacrts hy o ni te veroveren naer toegeftekcn was
een
viandlijke bejegening, met verlies van
eenen foldaet en quetfmge van vijf.
Dan verjaeghde des anderen daeghs
den viand t'eenemael,en beval aldaer,
desgelijx tot Tinghay
al de ver en
hermaekte huizen, en wat meer branden wilde, aen kolen te leggen.
Op crnftigh verzoek van die van
Hokzieuw, zelfs by af- gezondene
brieven en gemagtigden
aen Bort
om uitfpraek over den verzochten
vrijen handel en andere zaken te
doen begaf hy zich den zevenden
van Louw-maend des jaers zeftien
hondertdrieen zcftigh met Overveen
en i\q Zeehond, nevens al de veroverde Jonken, na die haven, teneinde
van daer na Hokfieuw te reizen.
T)e^]2ic\\X.QnNaerden en Kalf metden belaft onder Tinhay te verblijven
zonder eenige landtoch:en te doen,
tot voorkoming van alle ongelukken.
Doch zouden by wijle met goet weer
eens na de byleggende eilanden lopen, om aldaer na 's vyands Jonken,
inzonderheid die van Japan , uit te
,

,

,

,

,

zien.

Al dit verwittighde Bort namaels
den Onder -bevelhebber by brieve
van den zevenden van Lou-maend,
des jaers zeftien hondeit drie en zeftigh , met by voegen de kleinfte veroverde Jonken aengelecht en gereec
gemaekt te hebben , om met debefcheiden aen haer edele
de Heer
,

Generael en Raden van Indien, na Batavia te zeilen
ten welken einde hy
fchipper Barent Jochemjz. een bundel
brieven overhandight had, om op
zijnen naderte ontfangen laftde zelve Jonk datelijk af te zenden met
:

,

nakomen zonder nalatigheid. Dan
zoo hy van die Jonk op begeren der
,

Tarters had af te ftaen, zou Ter Boede daer toe gebruikt, en ten dien einde uit de reviere van Hokfieuw (daer
,

,

het toen was) opzijnckomfte aldaer,
buiten na de andere fchepen door

hem gezonden worden.

Den

I

V Keizer r/j k van

tta

, des Dingsdags 's morVan
Kampen de Schipgens , deed
pers van de Jachten Naerde, Kalf,
Meliskerke , Hoaelande , Ankeveen ,

Den zeften

en van de twee Fluiten Loenen en
Aldaerwierd
ri«;^ aen boort roepen.
by hen na rijpen overleg befloien
en eenilemmelijk goed gevonden,
200 zy ten dien dage ofdes anderen
daegs vroeg, tenlangftc, geen Jacht
uit de reviere van Hokjieu zagen ko,

,

,

men

,

of vernamen

,

het Jacht Hoge-

lande na den Opper-bevelhebber Bort

de vloot na de reviere voornoemt
ten einde te verneaf te fchikken
men, hoe de zaken daer gefchapen
ftonden daer zy zeer na verlangden
gemerkt zy zedert den vijf en twintot den zeventigften jongftleden
tael
of
geen
teken van daer
den dezer
aen hen gekomen was.
Den zevenden wierd befloten (alzoo de tijt van naer Batavia te vertrekken na byquam) de Fluitjes Loenen en de Vink te zenden om water
zoo voor haer zelfs , als
te halen
voor d'andere fchepen haer ledige
vaten te vullen, en dan opdewederkomfte aen ieder fchip de zijne met
water over te geven. Midlerwijle
zouden de boten der overige blijvenvende fchepen branthout voor d'andere fchepen aen land zoeken te halen, om, wanneer de gehele vloot of
een gedeelte quam te vertrekken
dan daer niet behoeftig van te zijn.
Ten zelven dage quam de Fluit
Ter Boede uit de reviere van Hokjieu
op laveren
en des avonds onder
Tenhay by Van Kampen ten anker om,
volgens befluit van Bort , tot een
befcheit-jacht na Batavia over Siam
te trekken
hoewel het eerfl by
Van Kampen onder Tenhay teverfchijuit

,

:

;

,

,

,

,

,

:

,

,

;

nenhad.

Sina

,

oj Taijing.
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reviere van Hokfieu, volgens befluit

van den Admirael van den zevenden.
Den elfden wierden vier zeilen in
de reviere van Hokjieu gezien. Het
kruizen der Jachten, op Japanfehandel-jonken, gelijk tot noch toe gedaenwas, wiert door het quaet weer
achter wegen gelaten, en uitgeftelt,
tot nader bevel van den Opper-bevelhebber. Al het wcik Van Kampen by
brieve van den zevenden van Loumaent,uit de vloot voor de verwoede
SldidlTenhay verwittigde.

Den veertienden des morgens,
quam het Jacht Ankeveen uit de revie,

van Hokfieu in den bocht van Linom de Noord na Tenhay op lavedan kon door het verlopen der
ebbe niet vorderen. Dit gezien by Van
Kampen fchikte hy aenftonts den Opper-rtierman7^« Koertjz. met een weibemande floepe derwaerts om te
vernemen na dentoeflantvan dezaken derKompanjie. Na ontrent verloop van zeven glazen quam de fl:ierman weer aen Van Kampens boort beneven ]acob Zwart
Schipper van
't Jacht Ankeveen
bragtmet zich eenen brief van Bort, van den zevenden der zelve matnd, uir Ankeveen
in het kanael van Hokjieu.
D 'Inhoud was hoe Nolel met het verder verbleven volk in Hoklieu op
gehouden wierd zonder men hem
wilde toeflaen na de fchepen te komen. Hy was van boven met al de
fchepen buiten gaetsverfcheenen aU
wacr nu al drie dagen door tegenwind
hem verhindert was geworden by Van
Kampen te zeilen doch zou toen gefchied zijn
ten waere des vorigen
avonds geen drie vaertuigen van boven bekomen had met Melman : neven twee Mandarijns
en fchrijven,
zoo van Nobel als den Onder-koning
Singlamong en Veldheer Lipoui
die
noch op het verblijf der fchepen, of
een gedeelte der zelve aenhielden,
om aldaernoch vijftien of twintig dagen na hetbefcheit van />?^/»^ te ver-

re

kan
ren

:

,

,

,

:

,

:

:

,

:

:

:

,

,

,

Den tienden, des Zaterdags, \ettrokd^fluiiTer Boede (die den zesten leilleden byna in de reviere van
Hokjieu gefneuvelt was, en roer, anker
en touwen verloren had) over Siam
na Batavia,tot een befcheit-jacht: met toeven. Zoo hy daer toe niet konNanning Claejz. als Schipper. Ten de verftaen, zou A^ö-^^'/even wel daer
zehften dage zeilde het Jacht Hoge- na moeten wachten, en in gevolg allande gevoert by Harman Zymonjz.
daer overblijven met toelating van
cn Ankeveen by Jacob Zwart na de den handel, onder oogluiking , in het
,

,

,

,

,

P
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fluk van kleine koopmanfchappen

,
f

enanzou
over
Hier
dere weer inkoopen.
deafgckohy des anderen daegsmet

omdicte mogen verkoopen

,

j

i

I

!

,

om mcthem daerovcrteradc

tegacn en hec beft befluit te helpen
nemen. Ook beval Bortj Van Kampen
om
orde aen de fchepen te laten
zich rijkelijk van water en brandhout aldaer voor Tenbay te voorzien,
om d'andere fchepen buitenkomende daer van te kunnen by zetten en
alzoo de reize na ^tï/^/i^/fï.zonder verroeven, als dan re mogen ondernemen. Hier op hcgzi Van Kampen zich
in zijneSloep nahet Jacht Ankeveen,
ge'egen ten anker ontrent ter halver
zee, tuflchen de reviere van Hokfeu
en Tenbay : quam ontrent na vier glazen van zonnen ondergangh welt
ten noorden, recht op de Piramiden
aen zeilen, dan ten anker, dooreen!
harde tegen-ebbe op veertien voet
een weinigh bealdaet het Jacht
zuiden het Eiland met de Papen-kavaft raekie; hoewel in 't kort
fin
doorden vloet weer los, en dien zeivcn nacht dicht by de fchepen van
den Opper bevelhebber ^ori'. Gekomen d^s anderen daeghs 's morgens
met de boot aen boort van den Opper-bevelhebber, verftont hy uit den
zelven , hoe d' onder Fiskael of
toXkJoan Melman des voorigen nachts
na Hokfieu opgevaren was: zouden
achtienden der zelver maend weer
afkomen met den Koopman ico«ftantijn Nobel, en dan alles klaer zijn,
om met elkandre zee te kiezen.
,

,

,

,

,

,

:

.

,

,

;

'

i

!

1

,

;

Van Kampen

terfe Jonken,

met

;

.

.

i

,

^y

quamen

vijf Tar-'

drie groote

Man-

darijnsdaerin, ten anker, die, door

,

-.

een befluit moeten
derhalve Fa»
verzocht
maken. Hy
des
onifangh
Kampen zich op den
briefs, methet een of ander ondiep
gaende Jacht herwaerds wilde fpoe-

,

naerdefchcpen
onAtrTenbay en quamdes anderen
daeghs weer met eenigh goet voor
den Oppcr-bevelhebber Bort , en de
kifte van den Secretaris van 't Jacht
Naerden: gemerkt dees aen land in
//o/^/zfK zou leggen. Ten zei ven dage
gingh Van Kampen weer met zijn reistuigh op 't Jacht Ankeveen over.
Den achtienden , des morgens begaven de Jachten Domlurg en Overveen zich onder zeil, uit de Reviere
van Hokfieu na de fchepen onder Tenhay. Des na middaghs kreeg de Opper-bevelhebber Bort eenen brief van
den Schout by nacht Konftantijn No^f/,d'inhoudwas:dardeOpper bevel
hebber met de vloot noch tien dagen
na de brieven vanden Keizer uit Pe/^/>^^zou wachten :eifchte mede twee
Gijzelaers,namelijk den Onderbevelhebber, /i?« van Kampen, &n den Schipper met een oog: want hy kofteof
wilde zijnen naem niet noemen en
was geheeten Tsbrant Boumeefter
Dan ditwarende Opper- en Onderbevelhebber niet van zins t' achterReviercvan//o;t/?r«

i

men Mandarijns

digen,

Den zeftienden , begaf het Jacht
Ankeveen zich weer onder zeil uit de

[

j

:

volgen.

Den

quam d'OnderMe/man met een Si-

twinrigften

Fiskael Joha»

,

,

nees of Tarters vaertuigh van boven uit de reviere van Hokfieu by
de fchepen
doch was zoo miftig,
dat die van de vloot hem wel horen
konden roeien maerniet zien. Van
i(:^w/if« roeide met de Sloep na hem
toe;maer kon in drie glaezen de Jachten nochtehetTarterfchvaertuig niet
in 't gezicht krijgen
daer nochtans
dicht by was en 't en zy door het geluit des trompetters, zoude Jachten
;

;

:

:

dien nagtniet hebben kunnen vinden.
Den een en tvvintighften , lichte
Van Kampen op het Jacht Ankeveen

het anker, en ging met weinig koelden Onderkoning Singlamong en de teuitdennoordnoord-oofte, en een
Veldheer Taifing Lipoui
met twee voor ebbe, na hetKanaelvan//o;è^f«,
hondert pikol Rijs twintigh Var- om in zee te loopen quam des nakens en twintigh groote potten Si- middags aen het Jacht de Zc^-/;o«^,by
neefch Bier, tot een verccring voor de den Opper bevelhebber Bort, inden
vlootelingen, aen den Opper-bevel- mont van de Reviere ten anker.op vijf
hebber afgezonden waren. Wijders vadem fteekgront- Den twee
en twinKampen ging op Domburg over.
tigften fmorgens
ging het Jacht de
]

'

,

j

,

:

j

}

i

j

•

I

'

,

Zee-

M'a't

Keizerrijk van Sina, of Taifitt^.

iip

Zeehont onder, met een ft ij venoord- want en tali-reep af te hakken , en
ooftelijke wint en laveerde in zee. dan de mallen over boort te kappen..
Dan Van Kampen op hétaenraden van tot behoudenis van hun leven.
Oncrent vier glazen
Schi\->per Jacd Zwart en den opperna zonnen
in
zeiden
ondergang,
viel fan Kampen, beneven
ftierman Klues lanfen , die
,

,

|

zulk een hert weer ter oorzake van
de weinig ervaerne bootsgezellen de
maer
zeilen niet teregeeren waeren
hantzamcr weer verwacht diende,
bleef voor anker leggen en na beter

denBoekhouderenzevenman.inde
om eenen man oftvveeaende

,

fchuit,

,

weftzijde van de Piramiden aen den
oever te zetten die een pacrdclijn
aen de klippen ten einde voornoemt

;

,

weer wachten. Na den middag koel- vaft te maken hadden. Daerna voer
de de wint üerk uit den noord-oofte. Fan Kampettüe revïere van Hoklien op,
Wanneer de vloet in 't water was, om zijne boot op te zoeken, dan kon
dreef de zee Ankeveen fterknadePi- dezelve,fchoonhy den gehelen nacht
zoo dat het anker door- daerna zochre, met vinden,
ramiden
,

waeropnocheen uitgefmeten
ging
wierd, en hield toen. Toen het de
alzoo
Schipper het dagelix anker
men meinde het onklaer was weer
opwinden en ging toen het Jacht
voor het ander door. Ter oorzake
van de weinig ruimte vandePiramiden, om noch een anker te laten valliet de Schipper de fokke en
len

Den drie

entwintigllen, desDonderdags , voer Van Kampen met een
floep aen het eiland dicht onder of
by de Piramiden gelegen om te zien

:

,

,

,

,

of 'er zoet water te bekomen was
welk zy aldaer in eenbraveputvonden. Een rente wicrt'eropgeflagen en
watrijs, vieefch, en fpek aen land ge-

'

:

:

;

't volk, enwaaen de klippen voor die by het
wrak waeren waer onder twee des
nachts door koude cndronkenfchap

bragt, ten fpijzevoor

'

,

voor mars-zeils losmaken op hope
van het Jacht daer mede overftuur
vandenoever aftedoendcizen; hoewel te vergeefs want door den fierken ftroom herden wint en holle zee
dreef het Jacht na de yzere ftrant,
en wicrd te midden aen de Piramiden gevoert. Hier op wierd de
boot met werp-tuigh vaerdig §£maekt en van boort afgcduuwt: dan
kon niet verre genoech van de klippen afraken maer wierd van de zee
en harde wint langs de klippen achter
hct fchip gevoert zonder baet. Eindelijk. quam het Jacht op de Piramiden tegen d'yzere ftrant, fchip breuk

ter

,

j

:

rampzahg het leven verloren hadden.
Oen vieren twintigüen des morgens,quameneenigeSinefenmeteen
vaertuig of Jonk by Van Kampen aen
'teilana. die hem aenbooden na de
veftingJVi/^y-szf^'» te voeren: met byvoegen het Opper- hooft Hanlauja

:

,

;

,

te lijden.

De

floep wiert uitgezet

en een bootsgezel met de loot-lijn
zwom na de klippen, ten einde daer
mede eenpaerde lijn na zich toe te
halen en dan aen de klippen vaft te
maken, op dat het volk door middel
van dezelve aen de klippen zou mogen komen dan dees, doordefchade, bekomen van de klippen kon de
paerdelijn niet aen den oever halen
Ontrent twee glazen na zonnen ondergang fcheen de zee, door het fel
en liertftoten, het Jacht van malkandre te zullen flaen zulx men te rade wiert de grote fokke enbezaens:

,

:

,

]

hem wel
fen

zou

eeten en drinken verfchaf:

want zy meenden onze

fcheeps-vloot al na Batavia vertrokken was. Hy kreeg van hen wat
verfch verkens vieefch eyrenenwitte rijs t'ceten en waeren zy met hem
,

:

zeerbegaen.

D'Opper- bevelhebber deed ten
zelve dage by brieve den Onder bevelhebber Van Kampen verwittigen ,
hoe al zijn verlangen en wachten na
hem was, om onder zeil te gaen: dan
kon wel bedenken het quaet weder
hem verhindert had buiten te komen.
Was op het fchieten dien morgen,

hem gehoort ,mct al de fchepen onder 7"^»/.'rtv opgebroken zond
hem de Zeehont en Vink toe, en bleef

ftont by

:

den Zeehont met d'aenftaende ebaldaer ten eerfte weer verwachten. Op
cenige nader tyding of brieven van

boven

Tweede Gezan^fchap ofBcze^eJhg
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boven gekomen, hcva\ Borf acn

nm

Des nnniidüogs lichte het Jacht de
Zeehcut mcr de Fluit de link het anker n^aektc zeil by cm uichetkanae! der leviere van Hokjieu te laveen c]u:im tc^:en l.et ^alien van
ren
den avond inde bocht van Linka» by
de vloot ten anker. Acr.ftoncs voer
/ ati Kempen ac n her Jncht Kaerdev by
den Opper- bevelhebber Z'c// deed
\erflag van het fneuvelen des Jaehts
Ankev^en, en flapte toen op het Jacht

AtTw/fw drie kanon-fcheuten te doen,
en de vJagge een kleine wijle in te

:

houden.

Ten zelvcn dage quam

het Jacht
de Zeekmit en de Fluit de Vink in het
Kanacl van Hokjieu by het wrak ten

,

anker: daer aenftonts van Kampen met
2ijne floep aen voer: en eindelijk met
beide deSchippers aen de weil-zijde

:

\

van de Pieratniden aen den oever,
over de klippen na het verongelukte
Jacht /^w/•<f^'ff»:om te zien wat goederen konden geborgen worden. Dan
zagen weinigkans daer toe, naerdien,
door het hert barncn der zee tegen het wrak, geen boot offehuit aen
boort dorfte komen. Midlerwijle was
deScheeps vloot ^ooiTenhay onder
zeil geraekt, en quam na het wrak
toe zakken dan Imeethet weerom
deNoort.
Den vijf en twintigfl:en quam de
floep van den Opper -bevelhebber
met den Opper -ftierman aen boort
van 't Jacht de Zeebout by den Onder-bevelhebber; en wierdin den nanacht weer na de Vloot gezonden
mctkuntl'chap aen dcnOpper-beveihebber Bort hoe het met het wrak
gefchapen ftont. Weinigh wiert'er
dien dag met bergen uitgerecht: want
gene vaertuigen konden, door de
harde ftortinge der zee
aen het
wrak houden. Des anderen daeghs
wicrd eenig tou-werk loot, tin en
zandel-houtgeberght, en in dejach,

\

Z/erikzee over.

,

:

Den eerflen van Lente maend.dcs
Donderdags, deed dOpper- bevelhet Jacht Naerden een kanonichcut ten teken van gczamentiijk
met de Vloot het anker te lichten
uit

,

,

en zee
.Cij/ti'z/cz
\

'.

I

,

kiezen om de reize naer
vervorderen.
,

Des avonds

met zornenonder-

,

gang, peilde de Vloot de zuid-hoek
van het Mokoefjls Eïlanci zuid vveftuaeits ontrent vijl mijlen, en cc zuidhcekvanAdTV7/'fi', noord noordooftwaerts, cniient zesmijlen^fn hacr.
DekojCrs v.aszuid-wtft.
Des anderen daegs, op Vrydagh,
den tweeden, wierden verfcheideviffehers Jonken onder de kuft van Siwrfgezim Des middagswas de Vloot
op de Noordcr brete van vier en
t^vintigh graden drieën vijltigminuten en peilde het zuidelijk Eiland
Afj/'ii«noord-wefl ten v\efl:e,ontrent

De koers was
en wefl: ten zuiden,
Op Zaterdag den derden was de
Vloot des avonds, met Zonnen ondergang, ontrent drie mijlen en een
halve van een ander Eiland
was
des anderen daegs op den middagh,
ter Noorder-brete vantwec cntwintig graden acht en dertig minuten.
noord noord-ooft waerts ontrent vier
mijlen van de zant-duincn. Peilde tevijf

,

mijlen van haer.

zuid-wefl:

,

,

,

:

,

:

,

,

,

te

,

,

Des anderen daegs quamen zeven
Tarterfe Jonken byhct wrak ten an-

te

;

,

ten overgefcheepr.
Den zeven en twintigflcn wierden
dc laefte gotelingen boven op den
overloop gehaelt en des nachts in
dtZeehont gebraght zulxa! het gefchut
en een parthye fchcrp gebcrgtwicrt.

Bat metkrickcn van den dag

hebber

,

ker.

,

'

Fm Kampt fi voet aen het zeien zette daer aen den Onder-

gen den avond het zwarte bergje op
de kude van Swa ontrent vier of vijf
koopman Mey om toezicht op mijlen van haer. De koers waszuidde peper en goederen te nemen, wefttcnweftcn cnweftzuid weft:.
noch in het vvrais. overgebleven daer
Den vijfden b.ad deVloot I/ebas dons
de Tarters zeer reukeloos mede te vieados vijf of fes mijlen van haer
werk gingen dien de goederen in was des middags op de noorder-brete
handen eindelijk overgegeven wier- van een en twintigh graden negen
den.
en twintigh minuten des anderen
vc

,

,

,

,

:

:

,

,

:

daegs

tta't

Keizerrijk van S'ma

,

'

|

:

:

:

i

|

1

,

1

j

,

;

,

:

'

,

,

,

,

I

Den twalefden.desmaehdagsfmiddaghs,wasFrf« A.jw/'ifw op de noorder
breete van achtien graden zevenen
,

minuten omtrent drie mijlenvan de zuid kuft van Jinati, die

vijftigh

,

welzesofzevenen

veertig

'

'

;

minuten

,

zuidelijker bevonden wierd als in de
zee -kaerte getekent ftaet: bevont
,

namiddags dicht onderde
wal: en zach de vloot zuid zuid-ooft
wenden, en des anderen daegs fmorgens, den Opper-bevelhebber Bort,
met zeven zeilen een weinigh lywaertsaen bakbooitvan hem leggen.
Was des middaghs op de noorderbrete van achtien graden twee en
vijftigh minuten, en had den bergaen
den oever met drie heuvelen, daervelen Tinhofa van maken, weft ten noorde, omtrent vier mijlen van hem. De
ze vertoonen zich dan als drie Eilanden de middelfte is de grootfte te
landewaerts in worden noch twee
hoge bergen gezien,en in 't zuid weft

DenachtiendenwasT^w

fich des

!

'

,

\

!

,

,

ten wefte veel

i

:

hoog land Het zuid

weftelijkfte land wierd zuid weft ten

zuide,in'tverre gezicht omtrent vier
of vijf mijlen van hem gezien. Dit

land is niet wel op zijne ftrekkinge
gekaert: ook niet op zijne behoor-

want het leit zes
of zeven en veertigh minuten zui-

lijke brete gelegt:

A^w/»(?«in

de na-nacht van de vloot afgedwaclt:
bevond hem des middags op de noorder breete van negen graden negen
minuten peilde met zonnen ondergang Poek Kan dor weftnoord-weft
in 't verre gezicht omtrent vijf mijlen
van hem. De koers was zuid-weft
ten zuide. Den negentienden was
hy op de noorder-breete van zesgraden negen en twintigh minuten: den
twintigften op vier graden vier en dartig minuten ;had des morgens den een
en twintigften Poele Tjywöw zuid-weft
ten zuide omtrent drie mijlen van
hem, en quam aen de zuidhoek onder dit Eiland op achtien vadem ten
anker infgelijx de Opper bevelhebber Bort met al de fchepen achter en
de wimpel onder de vlag van de ftenge. Behalve de Fluit Loenen, die na
weinigh vertoevens zijne koers na
Batavia toe zette. Des na middaghs
ging de gehele vloot weer onder zeil,
ter bevordering van de reize na .5<?/<i:

,

:

i2r

cfTaifini.

deüjker in de kaerte als 't behoort,
Den veertienden, des morgens,
wiert d'Opper bevelhebber Bort m^t
al de fchepen in 't ooft noord oofte.
achter uit in het vaer-water gezien
was 's middags op achtien graden zeventien minuten: en ftak zuid noordwaertsnade vloottoe. DevlootpcildedesavontsT/H/;^/^ op Ainan omtrent drie mijlen van haer. Was des
middaghs op de noorder brete van
zeventien graden, negen en vijftigh
minuten: des anderen daegs middags
op vijftien graden veertigh minuten,
Dekoerswas zuiden,
Den zeventienden wiert in het
aenbreken van den dagh,de kuft van
Cbampa» zuid-weft ten weftenin't
verre gezichtgezien,welk]ieel hoog
landis, met vele bergen. Na verloop
vanzesglaezen wierdhet Eiland de
Ronde Ho/m gezien, gelegen onder de
kuft van Champan. De vloot was des
middaghs, op de noorder-brete van
twalef graden tien minuten: zeilde
dichtlangsdekuft vooinoemt.endcs
avondsvoorby d^-bay P^/^fraw^.- met
zonnen ondergang \\iert PoeleoïEï\d.nd Ceder de Terra weft-waertseen
groote mijle van haer gepeilt.

daegs cp de noorder breete van twintigh graden dertigli minuten. Des
Woenfdaglismiddaglis op negentien
graden, negen en vijftig minuten.
Des Oondei daegs was l^an Kampen
uit her gezicht van de vloot geraekt
op dehooghte van negentien graden,
zes en dertig minuten:was des anderen daegs op de noorder brete van negentien graden, twintigh minuten,
KreeiTh den tienden, des morgens,
de ooft hoek van het Eiland Ainan
had des middags,
in 't verre gezicht
op de noorder brete van negentien
graden, vier en twintigh minuten, de
ooft-hoek voornoemt weft ten zuide
en weft zuid- weft omtrent vier of,
en Foele Tayo noord'
vijf mijlen
noord weft-waerts, omtrent drie of'
vier mijlen van hem. De ooft-hoek
Jinu» vertoont zich in de gedaente'
van twee Eilanden als men om de:
noord van daen komt.
,

,

1

:

,

!

\

:

Q^

via.

volg op het tweedeGezanelfch,ip

ra2

f^^''

vu, zuid zuid ooft-waerts

had het Eihmd Lucipar zuidooft-waerts omtrent drie mijlen van
zich
en zeilde dicht langs de kuft

Des

aen.

jBezending

o

ten

der
anderen daegs, lagh in het rijzen
vier
ontrent
zonne Poelé Panyang
desmiddags
mijlen zuid ooft-w aerts:

:

,

,

hene.

Des anderen daegs 's middaghs
was Zierikzee op de zuider brete van
nyang weft ten noorden ontrent vier vier graden twalef minuten had des
mijle, en 't klein Eilantje, gelegen een morgens den negen en twintigften de
zuid- duizent Eilanden weft-waerts van
vveinig;h bezuiden Panying
hem
mijle
van
fich;zag den Opper-bevelhebber Bort
weft ten zuiden een
Dominees
ondergang
zonnen
in't noord-ooft tenoofte met zeven
met
had
£>/jA/^zuid-\veft-\vaerts op ontrent fchepen en een ander onder d'Eilanvier mijlen en de ooft^hoek van het den Jgnietes ten anker leggen. Des
en namiddags, ten twee uure, quam de
Eiland Linge» zuid weft-waerts
zuid-weft ten zuide, op ontrent zes vloot voor ^d/^i^/<ï ter rede en vond
aldaer de volgende Jachten en Fluiof zeven mijlen.
Des anderen daeghs middaghs was ten leggen
Fj» Katïipen met de vloot op fes minuHet Jacht 'tKïLedlmis van Amfterten zuider brete peilde met zonn en
dam.
't Eiland Saya,
was de vloot op de noorder-breete
van fes en veertig minuten.peilde P^-

:

,

,

,

,

,

,

:

ondergangh Poele of
De HolLndfche Remedie.
en de hoek van
zuid-wefl-waerts
De Fluit de Nachtegael.
Lingen noord-weft ten vvefte , drie of
Het Fregat het IVapenvan Batavia.
vier mijlen van hem.
De Griffioen als onderlegger op
Den vijf en twintigften wierden
de
ree.
de zeven Eilanden oi Poele Toutjous
Den dertighften des Vrydaghs
in't zuid ooft ten zuide, en Poele Saya
quamen
aldaer van hier te lande de
in 't7ioor7-weft en ^oord-weftTen
"'-^er volgende fchepen
noordegepeilt: des middags de P.f /f
Kennemerland.
Toutjous ooftwaerts ontrent vier of
Oranje.
vijf mijlen van Zieri^ze^.
Rhijnland.
Den zes en twintigften wierd met
De kogge.
zonnen opgangh de bergh Monapyn
zuid ooft ten oofte, op omtrent vijf] Des anderen daeghs Uep aldaer ter
mijlen gepeilt: en des middaghs on- rede het Jacht l'lipngen, van de kuft
trent op drie mijlen:op de zuider bre- ydinMalahare: bragt tijding, hoe de
te van twee graden negen minuten
F^eer Rijklof'van Gouns deftadXof/Des avonds wierd met zonnen on- fien had ingenomen defgelijks het
dergangh de derde hoek van het Ei- Jacht de Ryzende Zon uit Rekkan.
,

,

,

,

'

|

i

,

,

:

,

lant Sumatra

zuid-zuid-ooftwaerds
twto^ mijlen
Poele Nanko oofte ten
noorde omtrent drie mijlen van Zierikzee: en Monapyn in't noord-weft en
noord weft ten noorde gepeilt langs
de kuft van Sumatra.
:

,

Des Dingfdaghs, den derden van
Gras-maend wierd beedagh gehouden over de zege van de ftad Koeffien,
en des avonds vreughde-vierenont,

ftoken teffêns het gefchut los gebrand van het Fort, en rontom van
Den zeven en twintigften wierd ^jg ^^allen der ftad 5<j/4Wd infgelijx
in 't rijfen van de zonne d'eerfte hoek
op al de fchepen.
van Sumatra zuid- ooft en zuid- ooft
Den elfden quam de Fluit ter Boeten zuide gepeilt omtrent twee mij
de uit Siam ter rede voor Batavia.
len en een halve van Zierikzee. Des
Voorts deden de afgezondenen vermiddaghs was Zierikzee op de zuiflagh van hun wedervaren aen den
der brete va.1 drie graden vijfminuHeerGenerael
,

:

.•

,

-

VER-
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OP HET

TWEEDE
GEZANDSCHAP,
o F

Dagelix verhael van het voorgevallen in de twee
uitgerufte Oorlogs-vlooten van 'BataVta na 't

Ey land T^onnofa,

Tayowan endeKuftevan6'/>M: onder het gezagh
van

BALTHASAR BORT,
als

Zedert

Admirael en Krijgs-overfte.

het jaer ^Jlien hondert drie en %ejligh

en tmnti^flen "Van Zoonier-inaend ^
^ejiig

den

^ven

tot :^eftien hondert Vier en

den een en tmntigjlen

,

,

%m

Lente-maend.

der deilde magt der Kompanjie, drieën
dertigjonken en ook de flerke krijgsdoor
|Ed. Kompanjie,
het overgaen van Ta- ye^mglOtat, gelegen op de vafte ku\yowan
en het Eiland fte van Sina den vyand af- handig ge^Formofa, aen den Si- maekt en verovert: benefTens menignefen Rover Koxinga
te van klein vaertuigh vernielt , veel
fhedekens
en dorpen afgeloopen en
achtbaerheid
middelen,
700 in hare
ontvolkt:fonder de Tartaren zich des
als voordeligen handel des jaers tq.
ftien honderteen en zeftigh getrof- belghden. Al hoewel zy bekent flonfen is in zoodanigen trooftelijken den de vyand hen om Vrede aengeftaet, als wel verhoopt was, des ver- zocht, en gezanten aen den Keizer
gelijk daer van op
leden jaers, door d'uitgeruftefcheeps gezonden had
en krijgs-magt niet herflelt gewor- het vertrek der vloote gezeir wierd :
de ter oorzake de Tartaren niet al- hoe zijne Majefteit dezelve zou afzyzicli
leen in gebreke bleven, de felvemagt, gewezen, en gewilt hebben
metbyvoeging vandehunne, totaf- eerlT; bewijfen zoude te zijn onderdabreuk van den algemeinen vyand te nen van het Rijk, met het korten van
gebruiken :maer ook die den meeften hunhair, op de Tarterfe wijze. En
tijc vruchteloos voor Hokfïeuw ophielzou hier door (zoo men den onzen
den
voedende den Admirael met wilde doen gelooven) de voortgang
fchoone beloften, zonder uitwer- van vrede in groote onzekerheid geking of gevoigh niet tegenflaende ftelt,en ook na gebleven zijn geweeft
zich de kans voor d onzen zeer gun- de verlofllnge onzer gevangenen,
lligh vertoonde; dewijl de vyanden, die noch op Eyw^jby'tleven waren
dcor den dood van hunnen overfte welke deTartaren aengenomen hadKoxinga, met elkandre over hoop la- den te bevorderen.
gen. Evenwel wierden noch, als ons
Voorders hadden zy den onzen
verhael boven uitwijft door eige ver- uitterlijk betoont en aengedaen alle
'Ec zvvaer verlies

j

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

:

;

:

,

Q^ 2

vrient-

j

/ 'erz'olg

2^

Gezandjckap of Bezen dhjg

op het tiveede

hare Ed. op Batavia niet kunnen
ruch houden noch af -leiden
van het ernftelijk voornemen
by
voo!*Taven) volkomen verlof van den haer altoos geweell, om, in weerKeizer zou gekomen zijn. Dan wrake, haren geweldigen vyand met
bleef dit zoo lang verwijlen dat dé alle maght te vervolgen en zonder
eenig aenfchouw zoo laiig te beoordienfl van de Kompanjie niet toeliet
logen
gehele
tot dat de fmertelijke breuke,
vioote,
de
met
daer na langer
te
die
Kompanjie
gezien
hadden)
de
van de Sinefen op
(aelijkzy gaerne
Tayowan^n Formofa in haren llaet bev'ertoe\ en. Derhalve den eerften van
komen
opgebroken
had
daer
zou wezen geheclt.
van
Lente-maend
Waertoeookte
negen
en
twintigdier tijde de Hooge
was dezelve den
fleiiderzelver behouden tot Batavia Regeeringh orde onthng van de Heeren Bevvint-hebbers hier te lande by
gekeert met achter laten van alleen
brieve
het
van den twee en twintigften
Ka\\]k\\zt]2ic\\x. Ankeveen , voor
naelvan /f o/^y/^^u^ verongelukt ins- vanWinter-maend, desjaerszefticn
gelijx den Koopman Konjiantijn No- hondert twee en zeftigh. En mits
tuflchen dezen
hel, met acht Neerlandersaldaer ver- de befloote vrede
bleven: of, om recht te zeggen op- ftaet en de Portugefen, dezelve de
gehouden en beflagen: hoewel, zoo handen ook wat ruimer gekregen
de hooge beftierders voorgaven, tot had, wierdbyhaergoet gevonden in
genen quaden maer een goeden ein- datfaifoen volgens befluit den twinde namelijk, om hetbefchiet van het tigften van Zomer-maend des jaers
Keizerlijk hof op de gedane verzoe- zeflien hondert drie en zeftig, weken der onzen af te wachten. Al het der een fterkefcheeps- magten voorwelk by de Heeren Generael en Ra- naemkrijgs-heir, onder het gezag en
den van Indien overwogen en daer gebiet van Balthazar Bort na de kufte
by in acht genomen, zymetideTar- van ^/»« uit te zetten, ten einde door
taren noch in een zeer groote on- dit middel, wanneer den onzen in der
zekerheid waren gebleven, zonder minnegenegenoechfame voldoening
nochtans met reden te kunnen vaft gegeven wert tot hun oog-wit te geviientfchap engoetonthael: behalveniec te willen toeftaen den vryen
handel: vooraleerdaer toe (zoozy

1

!

te

,

j

i

j

,

,

,

,

,

,

|

:

|

i

,

,

I

|

;

,

i

,

:

;

|

:

;

,

,

!

j

j

j

,

j

flellen, of zy de zelve voor vrienden of vyanden te houden hadden, zoo heeft evenwel dezetwijffelachtighe gelleltenis van zaken,

Namen der Schepen.

Bootsgezellen.

'

',

j

Vlaerdinzen

Hier toe dan waren zeflien fchepenaengelegt, bevolkten gewapent
in volgender wijze.

Krijgs-

knechten.
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Verftekelingen.
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De vloot was

Keizerrijk van Sina, ofTaifing.

t

voor den rijt
en voorzien
van tvvalef maenden
met allerlei knjgs-behoefte en gereetfchap na behoren.
Te gelijk wierden ook nzjapan gefchikt en geordent niet de vloot te
vertrekken en by de zelve tot in het
gezicht van Formofa te blij ven vier
A'sFenenhurg, Peper-hael,
fchepen
Grave-lande
en Amfte/land met een
's
rijke inladinge van koop waren.
In twalef krijgs-benden wierden de
gefpijfl
,

,

,

,

I2f
Gekomen in het gezicht der kuüe van
Formofa zullen vier cf vijfjehepen het
op de Tayouanje Zuider Rede laten lopen , om te vernemen hoe de gelegentheit aldaer ge Helt is en daer van hae/ligh verjlagh in de Piskadores bren,

,

,

gen.

Zoo de tegenwoordige bezitters den
onzen van zelfs quamen aen te bieden,

om Tayowan en Formofa vry willig weder in handen over te geven niet verzuimigh te zijn zich van zulke gelegentheidin der befler maniere te dienen.
Met degeheele vloot uit de Piskadodores ten eerjle voor Hokfieu te lopen : en alle aenjlagen zoo lange ter zij,

krijgs-knechtcn op Batavia verdeilt,
en daer toe drie Hopmannen, by
voorraet twalef Luitenants, twalef
Vendrigs acht en dertig Serjanten
en Korporaels tot Bevelhebbers me- de teflellen , ter tijt toe donzen vernede gegeven. Ieder krijgs bende was men hoe zy eigentlij k met de Tartaren
,

,

,

voor eerlt by de Hoge Regering geftelt op hondert koppen
om door
de Hoofden der Vloote namaels,
wanneer zulx quam te vereifchen,
op vijftig of vijf en zeventig gebragt,
en daer toe dan meerder Bevelhebbers gemaekt te werden.
De volmagtiging of gezag-geving
aen d'Opperhoofden der Vlotewiert
eerftgedaenaenland, in het gezicht
van al de krijgsknechten in de wapenen, door den Heer Stedehouder
Generael
namaels ook door den
Heer algemeinen Bewinthebber Karel Hertjitjg
vergezelfchapt met de
Heer en Anriaen van der Meyden en Jakoh Huizaerd, aen boort
en aldaer
hun bevel-brief opentlijk voor dtn.
volke gelezen.
De voornaemfte punten, in debericht brief, van de Hoge Regeringe
tot Batavia den Admirael en zijnen
,

:

,

:

-

leggen gewent.

De opentlijke kenniffe van de goede
of quade meininqe der Tartaren, zal de
weg-wijzer moeten zijn , wat den Admirael en zijnen raet hen verder te doen of
te laten (het.
Alle Sinefe Jonken

daen komen
willen

,

van den Tart ar

vergader plaets te nemen in
d'Eilanden van Pehoe anders PiskaèiOx.z% genaemt
ontrent twalef mijlen
D'eerjie

,

,

hemefie ^oivsxo^zgelegen.

dan by de Koxinders

,

Afzonderlijk kruijfers af te vaerdigen op de koopvaerdye-jonken die op
Japan ^/f» handel drijven ; en de zelve,
niet bezuiden Cabo de Sumber ; maer
daer benoor de ja tot in de Japanfe Golf
,

,

,

te laten kruijfen.

Daer
ook

beneffens

d Eilanden

^«Koray,

by die gelegentheid

,

van

beiveflen

merkelijk verlet

,

ook zonder on-

ihuis gehuren.

bellonden in de volgende

,

:

derjcheit of de zelve onder het gebiet

laten aendoen

Van d Eilanden Lauer en Timon na
zich daer van drinkwater en hranthout
verzorgt te hebben de koers te ji e Hen
na het Eiland Formofa.

waer die ook van

in het vaerwater ontmoetende,

,

trachten te veroveren

Raedtot narichting voorgefchreven,
:

,

en werwaert dezelv- heen

:

Meaxima

,

Gotto

Japan gelegen

,

te

ingevalle zulx zonder
,

gejchieden kan

,

om

t'onderflaen wat bequaemhedenvan zeehavens als anderzints aldaer zijn.
Zoo twee of drie Jonken in handen komen , by de zelve kruijfers te voe,

gen.

Tegen de P ortugefen mits de beflote
vrede, gene daden van vyandfchap teple,

gen.

De koopmanfchappen

Komeneenige [chepen de Piskadores

deilt , na Japan zenden

verby te raken, die zullen na\\o\S\^\x,
gelegen op de vafie kufte van Sina, lopen,

gelijx de vierjchepen

en de vloot aldaer verwachten.

raemt

in de vloot ver-

,

, zoo
de Tartaren den handel niet wilden toeflaen: des-

,

na Japan beby de Vloot houden tot in het geil^ 3

,

zicht

Vervolg op hei tweede Gezarulfchap ofBezending

1X6
zicht

van Formofa

laten bevorderen

:

:

en dan hunne reize
uitgezeit

,

Amflel-

\

welk mede na Hokfieuvv zalzeilaiit
den Sinejen
len om de koopwaren tot
handel{zoo die daer den onzen niet toe:

Zoo de Tartaren met de Koxinders in
verbont nwen getreden, enzoo wel d'een
als dander donzen fo veel niet achten, als
voorhene en gene gcnoechzame voldoe,

,

gelaten wiert) over te nemen en tn Ja-

uinge wilden doe/n , den een zoo wel, als
den ander voor vyanden te houden, en hen

pan

beiden den oorlog aen te doen, metaenta-

te brengen.

eerjle flen,branden en verniele van alde plaetde
van
Jen,op de vafie kufte van Sina: dan ook de
'vefling
Stedehouder
aen den
magt na de Chincheeuwje Eilanden ts
maken,
en
daer
te
Minjazeen bekent

De komfte voor Hokfieuvv ten

landzenden en den
Nobel aen boort
Konftantijn
koopman
toe eencn Sinees aen

ivenden

,

\

vorderen.

[

By welflant van alles in Hokfieuw,
de brieven van haer Ed. op Batavia met
eenen perfoon van aenzien aen de Be(Herders tezenden: en daer op ront ant-

en zien aldaer de Jiedekens

,

Que- en Aymuy afie lopen.
h^it aldaer 'van fier ken plant

nig bezetting behoeft

,

,

Gelegent-

en die wei-

by voorraet in be-

waer toe '/ EilandK.o\ongwel gelegen
_ .^ zou zijn : desgeüjx
dEilanden Piskadores maer dor en
zit te nemen:

zouw

\

woon verzoeken.

:

mager.

Zoo de Tartaren met de Koxinders

Daer

toe ook t onzer verzeke-

ring een vajiigheit zou kunnen werden

vereenigt waren , en d' onzen zochten te

opgeworpen.

belezen van af te laten den Koxinders
vyantfchap te doen , daer na niet te lui-

een beknopte vergader-plaets niet f on-

fleren

:

't

Het begrijpen en in

en waere zy genegen mogten

dernemen

zijn, de gelede fchade der Kompanjie in

,

Tayowan te vergoeden en in te ruimen
Formoh en Tnyo\v2in,met al de kabelen
,

\

,

bezit

nemen van

hy herkrijging van Tayo-

wan.

Tayowan en Formofa mei de wapenen trachten

envafiigheden: daer en boven by Keizer-

^

lijke bevel-brieven te verbieden de Sinejen nergens gene koophandel zullen drijven , dan met d'onzen in Tayowan.

\

te veroveren , zoo het by
onderhandelinge van vrede niet gelukken wil ; hoewel daer zoo groten omjlag

weder befu:en.
Het beneden kajleel van Zeelandia,
Ook mofiengene Sinefen bezuiden het Ei- welk wel te bezetten is mei drie hondert
land AitiAn, nochie na]a.^2.ï\ met hunne koppen, zou lejlandiggenoechzij^ ,om
jonkenvaren: die daer gevonden wier-\ eenen aenvalvan Sinejen te kunnen we(

niet

\

1

i

den te vermogen aen

te taflen en na zich
daer heneffens vry te ftellen
de gevangene Neerlanders.
,

te

nemen

;

derjlaen.

Het bovenjle kajleel mojl 'voor eerjl
van zijn gejchui ontbloot en onbezet

:

,

Den Sinefen verwilligen te varen na\ worden gelaten om naderhant daer toe,
Batavia en Malakka, mits voorzien van op bekomen orde afgeworpen te worden:
onze zee-vrygelei-brteven. Zoo het punt en op die hoogte een weerbare reduit ge,

,

}

\

van op Japan niet te mogen varen, hen te

\

zeer aenjlotelijk was,het te laten glippen.

\

leit.

zullen moeworden vaerdig volvoert : of des
neen met hen niet te verdragen. MoJlen ook van deze verdraging bezegelde
brieven van het Peking e Hof verzorf

Het Fort Provintie in te houden en
met hondert koppen te bezetten : als ook
Quelang.
Om met de meejle verzekering iet op
Tayowan t ondernemen diende de
krijgs magt door hei gat van L.ikje-

gen.

moey aen ^tvajt landgebragt: en eerji te

Al dandere voorwaerden

ten

,

By verginq^ van een Jlatelijke Bezen-

,

vermeejleren het Fort Vxo\'mt\.e.aldaer.
Insgelijx ook ie trachten d'inwoonders

ding, aen den Groten Cham te doen om
de ver zoeken daer voor te (lellen, daer

van V land den onzen aenhangigh ie ma-

in niet te bewilligen

maer toezegginge
geven: zoo in 'er daet billijke voldoemnge gej'chiede dan tot dan kbaer heit aen

ken.

zijne Majejleit een bezendinge te zullen
doen.

diep water niet veelte Jiade zouden ko-

,

:

,

Hier toe zouden platboomdevaertuigen {den Sinefen ajhandig te maken)
dienjlig zijn

men

•

:

alzoo onze boots in dat on-

ook zou het vereijcht krijgs-volk
niet

fia 't

Keizerrijk van Sina, ofTaifwg.

op de Zuider brete van vijf graden
dertig minuten: desavontsmetzonnen ondergang lietLiland de Noor der
IVachter ontrentweft noord wed op

f effens ae» land kunnen gehragt
worden. By mangel der zelve zoude niet

niet

ger aden zijn aen dien kant iet te legin,

In zulken

nen.

Tankoya,

Tayowan

,

,

geval moft het achter

ontrent zes mijlen bezuiden

daer in

127.

,

vier mijlen.

1

Den tweeden op 'tgewonelijk teken van 't laten waien der witte vlag
ge en 't doen van een kanon-fcheut,
verfchenen voor d' eerfte mael aen
boort des Admiraels alle d' Opperhoofden der voornoemde fchepen
beneven de Hooft-krijgs- bevelhebbers: uit de welken d'Admirael, volgens fchriftelijke orde van den Heer
Generael en Raden van Indien, in den

V noorder Moufon

,

zeerjlecht wateren een oppenial is, on-

der nomen worden.
In twee oj drie dagen zou men van
daer met de magt over land aen het Fort
Provintie op Sakkam kunnen komen.
Behiüve het makkelijk landen aldaer,
zouden m/ffchien dlnwoonders van de

,

zuid den onzen toevallen hy welken gevalgene Sinefen op Yotmo{d\tegens hen
zouden Jiant houden.
Zoo de Tartare» den handel komen
f ontzeggen en die van d' Eilanden Ay:

dagelixen

Rade

heeft doenverfchij-

nen de perzonen onder -genoemt,
die dtn anderen in rang volgden als,
enQutmwyzich afgezondert van For- naefl den Admirael Balthafar Bort,
moix enT^Lyow^an houden : daer benef- die geduurig de voorzitting had,
Huybrecht de Z^/r^j/f ,Onder-Admifen noch in vrientjchap met de Tartaren,
,

:

i

en genegen zijn met d' onzen te verdragen zoo zullen zy zich daer toe ook laten
vinden. Ja zelfs met hen alsdan zoeken
,

te vereenigen

:

rael.

beraemt Opperen Schout by
Nacht, zoo langhy by de vloot

rvillem Volkerjz.

hooft na Japan

mits zy ons moflen te we-

ge brengen de voorwaerden hier voorens van de Tartaren vereifcht en hunne hulpe gebruiken tot herkrijging van

zou zijn.

,

,

,

Formofa en Tayowan

:

zeljs ook tot af-

breuk van den Tartar.
Tijd wort niet voorgeftelt om met de
vloot van de Noord op te breken en na
Batavia te komen : maer zulx in goet,

Schipper Bartholomeus Verwei, die
by vertrek van Volkerfz. voornoemt de Schout by Nachts
vlagge zou voeren, en in die hoedanigheid als dan ook in rade
zitting hebben.
Pieter Koker Schipper op den Ad,

dunken van den Admirael en Raed gefielt-

,

mirael.

KooipmsLtiErnfivan Hogenhoek op
de Kogge.
Benefïens den eerften Hopman
,

Na

dan d'Admirael Balthafar Bort
den dertigften van Zomer maent.des
jaers zeftien hondert drie enzeftig,
in geleide van verfcheide vrienden,
met de papieren van den Heer Generael en Raden van Indien
van land
aen boort verfchenen was, om met
d'eerfte goede wint de voorgeftelde
reize na Formofa
Tayowan en de
kulle van 5i«<j te ondernemen, zoo
ging hy den volgenden morgen ontrent drie uuren voor dag
met de
vloot van zeftien oorlogs- fchepen
en vier Japans-vaerdersuirBataviaes
rede met een zuid-oofte wint onder
zeil
en liep tuflchen d'Eilanden
Hoorn en Edam door, noord-ooftwaerts aen:des middags had de Vloot
,

,

,

,

,

het Eiland de Zuider Wachter zuidvveft ten wefte drie mijlen van l.aer,

Chrifiiaen

Pooleman op de Noote,

boom.

Na genomen

zitting

wiertby hen de

verdelinge der Vlote in drie Efquadersof Hooft-gedeelten by den Admirael met goetdunken van den Onder-Admirael, reeds verordent, ne,

,

ven de noodige zein-brief voor de
Vloot na gedane voorlezingh beveftigt
alsook gelijkheid op het ftuk
van fchaffen beraemt.
Des middaghs was d'Admirael op
de zuider brete van vier graden vijf:

mmuten, enhadhet hoogh Eiland met de bomen weft noorS weft
tien

,

omtrent zeven mijlen van zich.
Den derden met den dagh wierd
het land van Banka gezien voeren
,

:

des

Vervolg op het tweede Gezandfchap

volgens genomen belluit van den elfden, na het Eiland Poele f^/ion: ieder hooft gedeelte der ^ote naeen
byzondere hoek de^Eiiands.
De Bay aen de zuid-ooft-iioek van
het Eiland Timon is zeer wel tot het
halen van drink- water, brant en anook is
dere hout - werken gelegen
het zelve aen lant makkelijk en in
overvloet te bekomen
maer ververfchingh valt 'er zoo veeliaet, tec
oorzake de inwoonders deze^ lands
aldaer hunne woonplaetfen en onthoudinge wat minder, als wel aen de
zuid-weft kant hebben. Ook wort
hetgeen daer noch te krijgen is, dierder als wel aen Poele Lauer gehou-

des middags beooften het Eiland I«apara; des avonts d'eerfte hoek van
zuide ten oofte ontrent
Surnatra
twee en een halve mijle van zich.
,

Des Donderdags, den vijfden op
den middag wiert gezien de berg Movapijn, en was de vloot ontrent twee
,

mijlen buiten de wal van Surnatra :
Voer des avonds voorby de ftroom
Pal/mljoang , en tuflchen Poele Tousjou

:

:

Qn PoeleSayo.

Den

zéflen wierden d'Eilanden
van Tousjou gezien. Des middaghs
was de Vloot op de Zuider brete van

een graet zeftien minuten.

Den zevenden

wiert Poelo Sayo
noord-weft ten wefle ontrent drie
mijl en een halve van de vloot gezien
op de Zuider brete van negentien

den.

Den
rael

graden kregen des avonds d'Eilanden die by het groot Eiland Z/«^e«
leggen
ten noorde in 't verre ge:

,

,

zicht

:

DesSondags het Dominees^'ihnd
in'tweftzuid-wefte, ontrent op vier
mijlen quamen door de linie zagen
't hoog land van de Boxhoortis ontrent
zeven mijlen van zich.
Den negenden, op de middag, was

i

,

:

j

\

j

i

,

Ij^é"/- is

tamelijk

hoogh

,

,

\

!

j

'

j

1

:

'

Den tvvalefden,tegens den middag.
vertrokken, op orde van den Admirael, de naervolgende vijftien fchepen van het Eiland Lauer (na aldaer
verricht te hebben, 't geen haer aenbevolen was) tot het halen van drinkwater brant en andere hout-werken
infgelijxom ververfchinge te ruilen ,
,

,

twintigften viel niet voor.

Den

met'

twee uitftekende bergen
een aen
hetzuid, eneenaenhetnoord-eind:
't welk in 't midden een groote
zael
maekt,

zeil

,

,

land

met zonnen opgang weer

van Poelo Timon, enquam des namiddags by de voor deze van het Eiland
Lauer voor uit gezondene fchepea
met de gehele vloot ten anker De
vloot nu van alles t'eenemael voorzien lichte den twintigften met den
dach het anker ; en had des avonts
het Eiland Poelo Timon ontrent vier
mijlen recht zuide van haer.
Deneenen twintigften wiert op de
vloot een beedagh gehouden,
Den twee, drie, vier en vijf en
,

,

d'Admiraelop de noorder breete van
vieren vijftigh minuten
en peilde
het Eiland Pd-My^i»^ weft een wemigh
noordelijk
ontrent drie mijlen en
een halve van zich.
Had den tienden d'Eilanden Tinghy noord weft ten weften: en Lauer
noorde ten weften van zich: des morgens was de vloot dicht by het Eiland
Lauer, enquamopde weft-zydeten
anker. Op het Eiland Timon isgeen
timmer noch brant-hout te krijgen;
maer wel op het Eiland Z.««fr. Het Ei-

negentienden gingdeAdmi-

zes en twintigften wierden
d'Eilanden ü^dw^/öorweft-waerts, wel
2oo ooftelijk, omtrent zeven mijlen
van de vloot gezien,
Den zeven en acht en twintigften
viel

voor: alleen kreegh de
ongemene herde ftorm,
den ftroom van Kamhodia

niet

vloot een
die

uit

meeft zuid-ooft aen viel.
Den negen en twintigften, wierd
uit het voorzeilend Fluitje de Vink,
volgens het zein, landgezien, welk
bevonden wierden detweezant-bergenop dekuft van Champan te zijn, on
trent zes mijlen noordwaerts van den
Admirael die des avonts P^^f/d- Cf cii?/de Mare drie mijlen in 't zuid zuid
oofte en Cabo Cecier in 't noord-ooft
ten noorden drie vierendeel mijls'van
zich had: dendertigften de Bay Padaran weft noord-weft
quam des
middaghs voor by de AvarellaFaljo,
:

•

,

,

:

op

»j

V
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of

,

xit

Taififig.

dient alhier 6010; in 'c kon
op de nootder brete van uvalef gra- ftaen
den zeven minuten: de koers noorde van den inhoud des fchriftehjkcn
voorftels voornoemt, een verhael getcnoorte.
Den eerftcn van Ootifl: maent was daen.
De Admiraeldan,op orde van de hoPoele Kamhir, ooü. ten noorde van den
Eiland
des
namiddags
het
ge
Regering op Batavia, om in 'tgeAdmirael
A<j»/ö« noord noord-ooftwaerts, on- zicht der ktifte van /(^rw^^j/j, vier of vijf
fchepenopdeTayowanfezuiderrcde
trent zes mijlen.
wiertdedagelixeract
te laten aenlopcn, ten einde degeletweden
Den
by een vergadert endoordenAdmi- gentheitaldaertevernemen,heefreer,

;

I

j

;

|

:

\

j

{

,

rael een fchriftelijkvoorftel voorgele-

ftelijk voorgeflagcn IVat voorjchepen
enperfonenuit de vloot daer toe, als heguaemfl zy vehruiken ; als mede op ivat
wijze zoo deSinefen uit eigen beweging
:

zen: behelfendetenvoornaemftehet
aendoen van de Tayowanfe zuider
rede, met vier of vijf fchepen ; en de
maniere, op welke men beft van den
ftaet der vyanden aldaer,volgens orde
van haere £d. op Batavia kuntfchap

,

,

quamen de vereijcbte
kmtfchap hekomen zouden. O men om
niet aen hoort

f

,

ook mede

:

in v.'at tij t het kruizen op de rijk geladene na )apan gaende, en van daer komende Sinefe Jonken diende ondernomen: insgelijx hoe zy zich tegen de
Jonken van de kufte van Sina Manilhas Makkau Tunking, Quinam, Siam,
Ligoor, Patany, en andere plaetfen die
2y op de Tayowanfe rede en in de
Piskadores vinden mogten , zouden
hebben te dragen.
Eindelijk wiert goet gevonden,
tot de naefte vergadering daer mede
te vertoeven
en midlerwijle aen
ieder een affchrift ter hant te ftellen
gelijk den vierden dezer door den
Sekritarisgefchiede, om alsdan hun
voorbedacht goecdunken in te brengen en daer op befiuit te nemen
ten einde IVillem Volkers
voor zijn
vertrek na Japan hun befluitdien aengaende voornamelijk, wegens het
kruizen op de Jonken, den onzen aldaer,om zich bygeiegentheit daer van
te dienen zoude kunnen bekent ma-

ten zo nu en dan over langzaem doen

,

gehragt dewijl die hen doch geen voordeel oj [chade konden doen,naer landzou
,

zenden

,

:

:

,

,

ken.

Den vijfden en zeden wierden d'eilanden Tinhofa en Ainan gezien hoewel 7/«/.To/d, ontrent vijf mijlen buiten
het land van den Admirael.
Midlerwijle wiert op den zeften,
volgens her jongfte voornemen, een
bcfluit in den raed gemaekt op de
Ichriftelijke voorftel en by gevoegde
aenmcrkinge.by den Admirael in rade
toenmaels gedaen:wacr van ieder een
affchrift was gegeven. Dan om het gemelde befluit des te grondiger te ver-

als

,

,

,

:

mede gerakende door deze twee middelen niet tot hun oogwit ofmen dan een
of
twee gijzelaers,met d' onzen van Batavia

,

,

,

hen aen hoort te krijgen de witte vlagge
zou laten waien.dan eenige kanon-fcheu

,

zoude konnen erlangen

,

\

, en door de zelve Bejlierders al
daer te laten afvragen : voor wienzyde
flerktenenvafligheden op Tayowan en

¥oimo{a inhielden en hewaerden: te wevoor zich zelfs of met die van Ey- en
Qu^emuy gemeen : of ook wel voor de
ten,

Tartaren

,

als

onderdanen

van hen;

en ofzulx zoude dienen te gejchiede hy

monde of gefchrift.
Zoo zy op het voor verhae.lt antwoort
quamen te geven en met een het voornemen der onzen hegeerden te weten:
of men als dan hen niet zou verzoeken,
eenigen uit de hunnen zich met de on,

zen ten dien einde fia de PisksLÓotes hy
het mee ren deel onzer vloot te hegeven;

met toezegging hen aldaer ons voorne-

men zou worden hekentgemaekt. Zoo zy
zulx genegen waren; mits men hengijzelaers in handen liet o fmen daer toe ver,

Jlaen zou. Ook hoe veel dagen de fchepen

:

de Tayowanfe zuider rede zich
zouden onthouden : als mede of de on\zen , geduurende dien tijdt vyandfchap met het aenjlaen en vermeefteren hunner Jonken zouden gehruiken :
vermits de Raden van Indien hevelen

I

,

ö/»

j

,

|

/W</<?«

alle

dadelijkheden zoo lange

/éT zz/Vi? te flellen, tot dat

I

men

recJit

hoe zy met de Tartaren eigentheidgewent lagen : maer daer en tegen
we^
ivifle

,

i;o

Vervolg op het tweede Gezandfckap

„ hun koopnianfchappcn,clie zy hier op hme» heihen. Wat aengaet het
neen,
„ deze fchepen, en op het fchip in de ivaer toe ivy levorens orde en
Lftvm
„ Hokfieuwlc Rcviere leggende mede onzen Keizer ontfangen hehhen,on, met
u
„ gebraght hebben vcrkoopen. Doch Heden te lejlmten;zulx is ulieden in ek„ dewijl 't vertrek der fchepen , na é^n zen nevens-gaenden Irieftoegeflaen
en
„ vyand, kort op handen is, zal beter zd hy ons ook va(l onderhouden worden
„ zijn datdcgocdercn in Hokjieuw verDe brief" van den Veldhcerluide ai„ kocht worden, en hetverkoopender dus:
l

|

,

,

1

i

„ koopmanfchappen. die by u lieden

„hierinuwéfchepenzun,

i

Uj^óui

Veld-overfle van het TartanfchRijkin ditLandfchap
van /!/^"'«i^vanyö
'kien
zend dezen briefaen den
Hollandfchen Zee- Admirael.

u.t geftelt,
,

„ tot dat y-Zy en ^/^d-w^yfal verovert zijn.
„ Dan die by tijtsnoch iers verkoopen
„ wil,mag het zelve doenrvvant u lieden
„ zulx volkomentlijktoegeftaenu^ord.

OnfcTartarifche Jonken zullen aleen zwarte cirkel aen haer zeil heb„
„ ben. Binnen in de cirkel zal een zwar
„ te letter flaen. Dit bovenftaende (tq.
„ fchrift hebben wy met onze Koning„ lijke zegel onder drukt. Inhettwee„ dejaer onzes Keizers Konchi de ne-

>

,

Daegs voor eergijhren hel ik
heko-

men SmgX^mong^ennwenlrief:

„

Ie

,

,

j

j'

wer-

den.
)

iva:r

inghy wijtlopig hek gefchreven
van het
geen tujjchen u en ons zoude lejloten
Ik heb zulx alles gelezen

:

doch be-

vindende daer ineen/ge wichtige
punten
heb ik nietgoet vinden kunnen,

zulx, vol-

j

gens uwe injlellingen ,

te

beantwoorden

:

fVel is tvaer ik van onzen Keizer
gejtelt

„gendemaend.

ben , als hooft: nochtans vermag ik
niet in
den Onderkoning Sin- zulke voorvallende
zaken te handelen, na
glamong, aen den Admirael, quam mijn begeren
; maermoet zulx eer (l
aen
op dezen zin uit:
onzen Keizer

De

brief van

vertoonen en deQelfs heVerleden jaer zijtghy van den Koning, krachtigingafwachten aleer wy zoo een
oj>Bdt:i\id, herwaerts gezonden , en met vafl bejluit maken mogen. Dan ik heb
uwe fchepen zjoor Hokfieu gekomen en uw voornemen welverjiaen, zultaLoo
het lejcheit over zulke zaken
helt ons door Irieven als mede monde
van het Pekingje Hof moeten afwachten:
ling bekent gemaektjatgy ten dien
einde
werwaerts
gekomen zijt, namelijk ten dienfle -van on- ik alreets eenen Irie gezonden heb. Het
vertrek uwer fchepen naer Ay
zen Rijke, om den Zee-rover te verjlaen:
^_
en Quemny
zal
't welk wy alreets voorhene
uvan
;]
Singlamong
onzen Kei
bekent a ezerin Peking hebben bekent gemae kt. ^'^^'^^ ^^'orden , die uvan ülks volkomen
Dan aengezien ghy niet kunt rujlc!i\ j^'^^ !^^'^"'''- ^^h^^^'t ^»^e verdragover de geledenejchade, door den
^'''^f^/J^^^^' als dat wy, na hetverove-.

,

,

f

zee-

j

^^" '^''" ^^ ^" Qucmuy met
rover u lieden aengedaen, voor de
uwefcherovers
geheelhjk uitgeroit zijn mogten, zooheb- \^^" ""^^ Jonken en volk na TayoAvan
ien wy zulx by ons meerder behertigt
"'^^''f^'^^P^'^ ^°'*''!ei: desgelijx dat u hier:
,

!

'

\

wederom hier geko \'" Hckfieu of elders eenvajle plaetfe
men zijt te» zelfjlen einde om nevens '!"'^^^ gegeven worden, om uwen koopons den rover aen te t aften en te
verja- """f^,^^ *^ drijven. Zulx is alreeds na het
gen. Uwen brief voor iveinig dagen
ont- ^^^'"p^ Hofgefchreven.Wy verwachten
fiaerdien ghy dit jaer

,

fmien aengaende doorlog,lefliering en

'^."^

,

orde, die wy onderhouden zullen
, onder
het beoorlogen van dcnvyand,
hellen

i

wy

'

yljen; doch daer in levonden: dat ghy

—

f'
'eden
»w. meer
„.^u, voorjhlmaekt,
uvvijicimaeKt, ais
als

'^^^rhaejUg befcheit

vermogen

dit

•

verleden

^^'i^'i^kkinge

Landfchapj^^^P^^^'''^^

niet te lejluiten

met eenige
vreemdelingen, voor al eer wy
zulx- aen
vergoetKeuringl^e-^

wanneer wy u

^'^ zullen uvan Singlamong
P'^^^^»
--"&-""'-"
^^^g^d^enivorden.
"fot". riicrnejfens
Hier neffens zendeik

J^ergedaenis.DanikenU^o\x\{hoewel ".^^
Opper -gelieders over

:

^^^^^ "P -^^^ke punten befcheit
zullen
^^^^<^'^^» l^fen. Uw verzoek
is om drie

\

'

van de vlaggen der

^^^^'^"uit de

reviernahy en

^^'^^^J g^en zullen : waer aendezel'^^ -i^^^^n

konnen on derfcheiden worden.

voeren een blacuwe vJagge, met
een

i

i

i

» j '/ Keizerrijk van Sina

,

te voeren , en voeren
"
zouden. BenefTens den brief van uwe
"
Hoogheid, en ózn Veldheer Lipoui ,is
my opgiitercn ooktoegebraght het "
,

uweHoogheids vergadering "
over onze zaken genomen: waerby "
ons alleenlijk toegeftaen word on-'*
ze als nu aengebrachte Koopman- "

met een

,

beiluit in

Schunliuvan, i^rijgs overfte, een roo-

,

de vlagge met een zwarte mane.
Yoeloewan, Hopman, eenwitte vlagge, met eenzwarte mane.
Quolauja, Hopman een groene vlagge, met een witte mane.
JanSumpi», een groene vlagge.
Gco Sumpin een zwarte vlagge, en
een blaeu we wimpel.
Dit bezegelt gefchrift voornoemt,
met dat van de onzen aen zijne

fchappen te mogen verkoopen die "
"
weinigh zijn
en waer van de KapiicïnNohel\\y?jQ Hoogheid t'allen tijde "
"
een lijfte zal
ne,

,

,

,

te

namelijk,
nemen der Eilanden
wierd daer in niet aen-

in bezit

Ay en Quemuy
'gehaeit; maervoorbygegaen.
Geen 'gewagh zoo de zelve
,

,

ver-

overt waren, wierd daer in gemaekt,
om als dan met de onzen na Tayowan
en Formofa over te fchepen als alleenlijk in den hïïtïvzn üpoui.
Wegens den vryen handel , door
het ganfch Rijk: als ook het verdrag
by den Keizer te doen bekrachtigen
wierd aldus gewagh gemaekt: te weten, datby verovering van de Eilanden Ay en Quemuy d'onzen by den
Keizer tot bontgenooten zouden
,

'

,

zouden

goeden middel

Behalve het welk, het gefchrift of
befluit voornoemt van den Koning en

Raedindenzinmeeflmetdat
van de onzen over een quam. Wijtloopiger was ook op het voeren der vlaggen en andere onwichtige dingen by
hen gelet.De brief van den Onder-koning SinglamoHg was ook met zijn ze2ijnen

maer niet die van

De Admirael

£<//-/^fchreef,

fchiijvcn van hare

mong en

\

\

uitvinden.

gel bevcltigt:

Lipoui

,

Hoogheden

in

Lipoui.

op het
Singla-

dezen zin te ruch

onder be-

"
"

"

"

,

mee by voegen ^t\ een gefchrift ,\vat
vlaggen en vaendelen de onzen ge-

.

"
dat deze tegenwoordige vloot fche-

pen onze Heeren en Meefters over "

aengenomcn worden: ook dat zijne
Majefteironze hulpe zou erkennen
en op de gedane verzoeken waer toe
Sifiglamong en Lipoui

,

bekent gemaekt worden. Daer be- "
nefiens dat de Kapitein A^ö/5c'/daerop "
zich zal mogen begeven na Hokfteuw,"
en op zijne aenkomfte aldaer aen- "
flontseenaenvang, methetverkoo- "
pen der goederen maken. En hoewel"
dit een kleine weldaet is voor de dien- "
"
ften, die wy aen het Kijk zijn genegen
"
t'allen tijde te bewijzen, zoo willen
wy nochtans vaflelijk hoopen en vertrouwen, dat zijne Keizerlijke Maje- "
"
fleit ons hier na den koophandel voor
eeuwigh en altoos in zijn Rijk niet "
weigeren zal, als komende met zijne "
goederentheid en mildadigheidover "
"
een, alle vreemde volken, metgroo"
te koften t' zijnen dienft gekomen,
"
mildelijk te vergelden. Wy verklaren

,

:

aen

,

Hoogheid gezonden om te verzegelen, vergeleken bevontmeninde

Hec

dit toegeftaen

ding het zelve openbaerlijk zoo hier
in Soancbiemv
als Hokjïeuiv tegenvvoordigh zal afgekundight, en den
volke met aenplakken van brieven

,

onderftacnde voornaemfte deelen

Wy

kunnen geven.

men

,

te verfchiilcn

131

ofTaifing.

woon waren

een zwartemanedaerin.en een witte wimpel.
CheythiquoH, een zwarte vlagge, en
een witte mane daer in.
een groene vlagge
Sulauja
roode mane.

,

de hondert duizcnt^taylen van uit- "^f'f/^
rufting te ftaen, en noch maendelijk '' sT.fiuinietminderdan veertig duizenr tay- '''^"'' i".rekent.
j
n.
len van ondernoudmg te kolten
komt dat aen de vloot, verleden jaer '•
vruchteloos weer na Batavia gckeerr, "
nagelangh eengroote zom geks ge-"
hangen is, kan uwe Hoogheid wel be- "
grypen gelijk ook wat fchade wy "
"
daer en boven met 't verongelukken
van twee koftelijke fchepen tot zijne "
Keizerlijke Majefteits dienft geko» "
men, gehad hebben. Ofnu het voor- "
deel uit het verkoopen van weinigh "
goederen voor deze reize te trekken , "
"
in'tminfte ophalen kan ons reets gedane zware koften geven wy uwe "
Hoogheid zelve te bedenken. Derhal- "
;•
ve
2
,

!•

•

I

:

:

,

,

,

Vervolg op het tweede Gezancljchap

13^
>,

„
„
,,

„

vewynietna laten mogen, nochmaels man nevens een jongen, met een "
"
acnhoudclijkre verzoeken, ons den Jonk van J^ƒ/'aT;Mdaer gekomen. Welker verlofling uwe Hoogheid ook ge
koophandel voor ecuwigh en altoos
"
het geheel Rijk door, magtoegeftaen lieve te wege te brengen aengezien
«
worden en ons daer van een ge- dePortugefen aldaer tcgenwoordigh
,

j

j

,

:

,

„ fchrifc

t

'onzer verzekering verleent

werden.
,,
Van de punten in ofize voorwaerfprekcndevan Aye.t\(^e,, degeflelc,
of een ander Eiland daer on
„ muy
„ trent, by verovering ons in het bezit
„tegevcn: als mede om dan ook met
V een neffcns ons na Fonnofa en Tajoivan
„ over te fchepen, en dat land by her„ winning weder in teruimen, maekt
„ uvveHoogheidsbefluitgeengewagh:
» gelijk ook niet van het punt, welk
., melt,
om ons van alles brieven van
,, bekrachtiging van zijne
Keizerlijke
„ Majeüeit te verzorgen.
•,

,

,

,

,

"

gene reden hebben de zelve te houden alzoo de oorlosh ruflchcn ons
en hen onlangs, met het maken van
vrede in Europe ,\s komen op te houden. De vlaggen envaendelen, die
uwe Hoogheids volk en andere op
den aenftaenden tocht, na den vyand,
voeren zullen hebben wy by uwe

"

:

"
"
"
"
"

,

Hoogheids befluit gezien. Do onzen "
zal uwer Hoogheid blijken by dit "
nevens -komende fchriftelijk brief- '^
je
waer mede dan de befprooke "
voorwaerden van onze zyde ook vol- "
:

"

daenis.

In hetfchipde Nooteloom den 27.
Evenwel verhoopen wy dit alles
van Wijn-maend 1^63. Voor Soan„ namaels, door uweHoogheids gunchieuw.
fte voor ons wel verkregen zal worBalthazar Bort.
V den
op welk vertrouwen wy dan
,

,,

,>

^

,

:

Het briefje van de vlaggen en vaen„ goet en bloet ten dienfte des rijks wadie de Hollanders in den aenen niet ruften zullen: voordat dels
„ gen
ftaenden tocht
gevoeght met de
5, wy de roovers gedempt en t'onder„ gebraght hebben. Waer toe wy dan Tartarfche oorloghs-maght , na den
vyand zouden gebruiken , luide al,. ook als nu gereet zijn, onze oorloghs
dus
,> maght nevens die van uwe Hoogheid
De Hollandfe vlaggen die dage- "
j, tezamen voegen, omdcnvyandge"
„ zamentlijk op 't lijf te vallen en te lix van 't fchip vvaeien , zijn root, wit
"
„ vernielen. Alleen verzoeken wy, en blaeu.
"
Wanneer een witte vlagge van de
„ daer mede watgehaeft en onsden dag
„ van het vertrek na Ay en Quemuy te- Kompanjiewaeit, en daer by een ka.
,

,

,

:

,

genwoordigh magh bekent gemackt non fcheutgedaen word, wil al' Ad-"
„worden; alzoodetijd, by hun Ed. mirael den Raed vergadert hebben. "
"
„ de Heeren Generael en Kaden van Ook betekent het waeien van deze
"
„ I»/^/ë» geftelt,om daer te verfchijnen, vlagge vreden gelijk het waeien van
"
,, reetsalverftrekenis.
Gins zijn noch deroode, oorlogh en aenvangh te
,, eenige gevangenen van
ons
uwe ftrijdcn.
„ Hoogheid gelieve aen hen te geOp het waeien van een roode, wit- "
om dezelve in vrydom te te en blaeuwe wimpel van den Ad- "
„ denken
"
„ ftellen, en aen ons over te leveren, mirael, volgen al de fchepen hem.
„ zoo zy in handen van uwe Hoogheids
Des Admiraels Kapitein zal voe- "
„ volk mogten komen te vervallen. In ren een groen vaendcl, daer aen het"
"
„ Kanton, zoo wy verftaen
onthou- boven eind ontrent de ftange een ver"
„ den zich twee van onze Tayowanfe gulde leeuw met zijne pijlen in de
"
„ overloopers, die wy verzoeken daer pootftaet.
„ niet mogen gedooght; maeronsgeDes zelfs onderbevel-hebbers zul- "
"
„ boeit toegezonden te worden
naer- len voeren vaendels van verfcheide
,,

:

,

:

,

,

:

„ dicnhet eervergetcn fchelmen zijn,
„ die de ftraffcdes doots niet ontgaen
„ kunnen. In Makau worden van ons

„ noch gehouden een Hollandfe

'

I

ftuur'

gront-kolcuren: alsvanroot, blaeu,
''
die aen de hoeken
vlammen en punten van verfcheide "
kleuren hebben.
geel en groen

,

De

nat

De

Keizerrijk van Sina, ofTaifin^.

Schout by Nacht

zal voeren

vaendel, met een leeuw
boveii aen de fteng van 't vaendel:
defTclfs onderhoorige bevel-hebbers

(

den Gezant aen den Hokfieufen Stadhouder over zenden : daer neffens aen
dezelve latt geven, tot het verkoopen

ee.i blaeiuv

blaeuwe

t 3 3

uw fchip geladen. Ikzal dezelve, «effens
,

1

wit en geele ,| uiver koopmanfchappen in het openhaer.
vlammen.
Al andere IVaertoede Konhon u lieden dienjligh
verfcheide
met
krijgs- bevel-hebbers zullen uit ge- zal zijn.
mengelde kleuren voornoemt vacn-

graeuwe

,

,

ook eenen brief vanden
Veldheer Lipoui in antwoorde
van des Admiraels gefchrevcn.

A^É'i^i'/braght

enkonnenzulkevande
zoo van vendels kleeTartaren
dinge en wapenen wel onderfchei-

dels voeren:
,

,

,

Dees luide aldus:
den worden.
Den negen en twintigflen van deze
Den tweeden van Slacht maend
quam Konfl antijn Nohel van Soan- negende mane heb ik uwen hriefontfanen deffelven inhoud welverfiaen.
chieuiv, benevens den onderkoop- gen
,

man

fiüps May

Ook is my

aen boort des Ad-

,

in

den zelven bekent gemaekt,

miraels, en braghteen befcheit-brief- de verfcheide af-heeldinge der Hollanje van den Onder-koning Singlamong, Jche vlaggen en wimpels die hy ons voor
daer in de tijd van het vertrekken der goet geoor deelt zijn gelijk ik mede aen,

:

vloot en andere dingen wierden be- lionts onzen onderhoori<ie level-helkent gcmaekt, als blijkt uit den vol- lers om zich daer na tefchikken heb
bekent gemaekt.
genden inhoud:
Ghy zijt hier gezonden van uwen ouJn de tiende mane, deneerjlendag,
heh ik aen den gezant ^ohógelajl, om den Koning op Baizwid., om met uwefcheaenden Hollan/'ijchen Admirael te ver- pen en volk ons Rijk ten dienfletejlaen ,
voittigen
hoe uit deze Reviere Soan- en met ons gezamentlijk na Ay en Quechefoe al onze Tartarifche Jonken den muy te gaen ten einde den zee-r oever
negenden dagh van deze onze tiende ma te verjlaen : op dat dees geheelijk magh
Ke uitlopen zullen , en buiten bydeHoU uitgeroeit worden. Derhalve vertroulandjchefchepen in de haven van Schoe- wen wy dat ghy lieden u in het aentaflen
ni ankeren ; maer by hequaem weer en van des vyands landen en vaertuigen
tvint ten zelven dage negens uwefche- dapper quijten zult
wanneer
op dat
pen in zee loopen en voorts zeilen tot 's vyands plaetjen zullen verovert zijn
voor de bay van Wattauw. Vijf van uwe ghymetgrootereere na Batavia wederwel bezeiljls en ondispgaende fchepen keeren mooght , en aldaer aen uwenouzullen neffens onze wel bezeilfle Jonken den Koningh verjlagh van uw wedervavoor uit zeilen en in de haven van Wet- ren doen : hoe ghy hier
uw lang getauw in loopen : de overige tienfchepen, wenjcht oogwit getroffen hebt ; waer
neffens onze groote Jonken buiten de ha- om ghy nu twee verjcheide jaren hier
venvoornoemt ankeren. Zoo wy eentge gekomen zijt.
van des vyands Jonken in de bay van
Ghyjchrijft wy brieven van verze\Nctti\iW,alsookin de haven vanK\r\- kering u zouden laten toe komen
dat
fakian vinden mogten
gelijk te ver- ghy hier , door het geheel Rijk eeuwig en
moeden is zullen gezamentlijken de altoos zoud mogen handelen beneven
zelveJlagh leveren.
het vergunnen van bequame plaetfen en
ylengaende het landen op des vyands huizen. Deze brieven kunnen wy u niet
Eilanden daer over heb ik enBethetok mede deelen alzoo "t zelve te doen , in
een bejluit genomen : en is zulx niemant ons vermogen nietjlaet : maer wachten
als ons beiden bekent : wy zullen u zulx tot dat u de zelve van onzen Keizer van
mede bekent maken wanneer dicht by Veking toekomen,aen den welken ik daer
deplaets komen tullen op wat dagh en over al reeds gejchreven heb : ivaer aen
tijd wy de zelve zullen aentaflen.
ghy niet behoejt te twijfelen : want voor
Ik heb den Gezant bekent gemaekt, dat dezen een Mandarijn van aenzien uit
hy brenge de lijjle van uwe medegebrag- hetPekingfehofin Hokfieuw aengekote koopmanjchappen
op Minjazêen in men is met brieven van onzen Keizer
,
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Dies vcrzocht hyd'Admirael heden met zijne
fchepcn neflèns de Rijx- jonken geliefde onder zeil te gaen om aldaer ty dig
binnen te komen.
Op d'ontbieding dan van Tongan« vergunt en toegeftaenwort. Maerna
pek
die d'onzen met zijne Jonken
het veroveren van hy en QncmMy
keeren
met
ons
zagen zeilen, gingd'Admivooruit
Hoküeu
na
wanneer ghy
uweverveertien fchepen van de
met
rael
ook
het
hefcheitvan
zult ,zu/IenKy
dere qedaneverzoekenvanonzen Keizer hoek van 't Somhou na de hoek van
in h'aeflen te gemoet zien. Vw verder Puthayzdl, daerachterhy desavonts
'verzoek 15, dat onze krijgsknechten uwe \^o\y negen vadem behouden ten angevanaenen zoo mannen als vrouiven, kerquam.
Jakob Gommers Schipper van't Jacht
de welke op 'svyands landen voornoemt
des
woede
(welk door ftorm van de rein
de
Zierikzee,
zijn , niet hefchadigen of
viere Soanchieuw aldaer voor eenige
oorlogs dooden mogten. Zulx zal van
d'onzen niet gejchteden. Maer zoo de dagen was aengekomen) quam aenzelve den onzen in handen vallen zul- ftonts aen boorr des Admiraals, en
len die u lieden alle toegezonden wor- bragt met zich, eenen onzer Duitfche
den : want ik zeer ernfiigaen mijne on- gevangene^, Mauris Janzen Vis gehederhorige Bevelhehhers zulx, en die we- ten geboortig van het Eiland iVi<7«rider aen hunne krijgsknechten in ^tge- tim,^it onlangs by den Sinefen vyand
mein bevolen heb. De dag des vertreks, gevangen was geweeft, en van hen tot
tvanneer uwe Jonken zullen zeil gaen zal d'onzen gezonden. Hy ftelde den Adii van Singlamong heimelijken aengemirael ook eenen brief ter hand door
fchreven worden.
de vyanden met dezen A/(j«m op den
uit
Den elfden zeilde d'Admirael
tienden dezer aen hem gezonden. De
het gat der reviere van Soanchieuw en brief was gefchreven dootSummimpequam met drie fchepen ais Noteboom, Jiou, anders Sioubontok genoemt, de
Kaneelboom en Jonker onder den hoek tweede of naefle perzoon van den
van 't Sombou dicht by den Schout by Jongen Koxin Kimjia , die over d'einacht ten anker hoewel niet van de landen Aytn Quemuy en andere daer
Tartarfc Jonken gevolgt wierden. De ontrent het opper-gebiet had. Dees
Schout by nacht Verwei had van den luide vertaelt aldus:
zevenden van Wijn maent tot den zes
Summimpefiou <ƒ Sioubontok Geentwintigftenin de reviere van Soanzaghebber op Quemuy zent dezen
chefoe gelegen
en was toen met drie
briefaen d" Opperhoofden van het Holfchepen Vlaer dingen, Naer den en Zee-

ken derwaerrs

den Gezjfit^ohéenVcMterhant
van
qefielt zijn : hl de welke het toeftaen
IeHollanders
den' koophandel aen de
kentgemaekt wiert weshalve uw medegehraite koopmanfchappen te verkopen
ilie

te zeilen.
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landjch fchip.

buiten gezeik.

Den

Ghy

dertienden wiert d'Admirael
by brieve door Tonganpek verwittigt,

dat
hebt verftaen en weet
Koxingavooi twee jaren Tojowan veravert heeft 't welk voor dezen zijns
vaders landgeweeft is.
Ditgefchiede, ter oorzakehy voor

dat zijne Jonken daegstevoore, den
dertienden dag van de tiende maen,

zijne krijgsknechten

:

:

|

I

:

en den
Hollandfchen Admirael zulx mede
bekent maken, om nefTcns zijne Jon-

,

die

hy

in

oorlog tegen Tartaryen gebruikte aldaer een onderhout -plaets befchik- "
ken mofte. Voor twee jaren is A'öx/»- "
"
^.7 op Formofa tot Sakkam gekomen
"
wznnter Jakobus Valencijti\\tm\\ctk2i:

j

maekt dathy met de Rijx Jonken
den veertienden dag dier manc op
verfchijnen

"

"
"
den "

,

}

Matitoe (die voor drie dagen alreets
na de hoek van iVetauw vertrokken
waS;) waer by hem wiert bekent ge-

zoude

"
"

:

buiten de reviere van Soanchefoe inde
Bay van Schoeni, ten anker waeren gekomen dat dien morgen hem toegebracht was een brief van den Admiracl

fVetauw

,

I

1

,

|

\

f

i

gefchonken en gegeven heeft, "
en met malkandrc befloten hebben,"
dat de Hollanders op Sakkam of el- "
fleel

zouden bezitten, om "
den koophandel met d'ingezetenen "
van
ders een loosje

naU
,

,

Keizerrijk isan Sina, of Taifwg.

van Koxinga te drijven, en met ma!kandrein vredeen eendragt televen.
Wat de Tartaren aengaet, die zijn
alle zeer verzwakt en hun magt is alreeds gebroken naerdienzydetwee
Landfchappcn Huquan en Nanquin,
verloren hebben. Dewijl nu de Tarals zy Koxinga hooren
taren vrezen
noemen, van wegen zijnen ontzacheiijken name, zoo hebben zy u lieden verzocht om tegen ons te Ürijden, met uwe fchepen. Wy hebben
hier tegenwoordig volks genoeg, om
hen te verflaen. Uwe fchepen zijn
groot en diepgaende die mogen niet
binnen in de reviere komen ; maer
moeten haer in zee onthouden door
de droogte in de reviere. Ook is u
wel bcwult, als wy in Tayoivan waeren dat wy van oorlogs volk en wapenen wei voorzien vvaeren. Derhalve ziet voor u, dat u d'Oofter-Tarters
niet bedriegen
w'ant der Tartaren
hertfchelmachiigenbedrieghelijk is,
dat zy in
gelijk ghy bevinden zult
hetftrijdcnnefTensuwvolk de vlucht
zullen nemen en verlaten u met uwe
fchepen.' Enfchoon zy by u blijven,
zullen grote onlullen tuüchen u en
hen rijzen: want zy zeggen zullen, de
Hollanders hebben ons niet geholpen
'm den ftrijd:wy hebben Koxih^os magt

>

1

135'

zee veel klippen, zanden en droog- "
ren zijn, daer uwe fchepen lichtelijk "
in

fchade zouden

mogen lijden. Maer

''

hebben wy zuiker heriekoopmanfchappen "
o vervloer. Zoo qhy dan met

in Tayoivan

,

vellcn en andere

:

meer in

,

ons wilt een befluit maken, om met "
elkandre te handelen zoo laet u a im- "
dat hy u een plaets en vvo- "
fia weten
ning als mede een haven voor de fche- "
pen te bergen, uwen koopheden ge- "
ven zal. Ik heb een van uw volk n-f- "
fensd'onzen, by uw gezonden om "
uw hert, zin en meining op defielfs "
wederkomlle te verflaen. Zoo ghy "
iets begeert met ons te handelen ,zoo "
ftuure drie mannen van d'uwenby"
my. Wy zullen malkandere eerflehj- "
ken daer van fpreken. Wy zullen u de"
huisvrou van Vahncijn, de Prediker "
Leonarcfs met zijn huisvrouw en al
d'andcre huisgezinnen en volk weder "
ter hant Hellen. Wy fchry ven zuk uit "
ernft en liegen niet. De Hollander "
"
y^Jfam is voor twee jaren by ]akoh Valencijno^Sakkam tolk gew'ceft. Daer
om heb ik den zelvcn nefïèns dezen "
brief aen boort gezonden cm u alles "
t'openbaren en de rechte gtfchapen- "
heid van onfegelegentheid te zeggen. "
,

,

:

,

,

,

,

,

:

,

,

In hetjaer van r««//f,in het zevenden- "
de jaer, de tiende mane, (xtn negen-

moeten tegenrtant bieden. Ja
al hebt ghy ons overwonnen de Tartaren zuilen u evenwel geen plaets

"

den dag.

alleen

De

,

Schipper JukoL Gommers-lacb
den Jongen Ao.v/wmethetChampantje , daer mede Matiris den brief
gebragt had
weder fchrifteiijk weten: dathy noch zijne Bevelhebbers
niet vermogten behoorlijk antwoort
daer op tegeven maer des moft eerfl
den Admirael verwittight en orde
van den zelvcn verwacht worden.
Dies nodig zou zijn, dat zijne Hoogheit hem een Koya met roeiers toezond, omdebodey^/Z^wj, alzoobyde
Sincfen en by de onzen Mauris ge
naemt, na den Admirael te brengen,
om antwoort op zijn voorflagen te
liet

of huis verlenen omuwgoet te mogen verkopen waer mede zy u bedriegen
want Singlamon^ en Li^oui
zulx duidelijk voorhene tegens ons
en d'onzen gefprokcn hebben
de
Hollanders meinen hiereenloosjete
erlangen en vryheit te genieten, om
hunnen koophandel hier by ons te
drijven: zulx is mis, als ghy u aen ons
overgeeft. DeKeizerin Pekivg weet
van al uvvezakcn niet of hy zal u niet
aenraden tegen ons t'oorlogen. Ook
zult ghy bevinden , dat ghy zulke
voorwaerden by hen niet verwerven halen.
zult
als ghy beoogt te verkrijgen.
Dcts Mauris fanfz. ^/V verwittigde,
Daerom komc het bedrog te voore.
fo uit eigen zelf, als op afvraginge, den
Aluwe fchepen, dieterzee varen, Admirael en zijnen Raet.dat de vyanc
zijn handel- fchepen, en niet ten oor- op Aymuy vier of vijf duizent gewalog uitgeruft. Vv'ilt ghy met ons han- pende mannen flerk was.en daer geen
delen, zoo hebt ghy te weten dat hier andere vafligheden waren , als een
,

:

,

:

:

:

\

;

\

,

,

ronde

j

j
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ronde ftene muur, zonder punten en komen te worden gemerkt d'onzen
jjefchut: dar op Qjtemuy hondert of anders Formofa zoo veel te fterker
'hondercen vijftig gewapende mannen zouden maken. Derhalve vviert goec
waren ook geen andere fterkten, dan gevonden en befloten ten zelven daeen ronde itenemuur/ondergefchut. ge den onder-Admirael en Hopman
Dat op het Eiland üjfoe maer boeren Poleman, als Gemagtigden ,na Tonganu'oonden;endcn vyantdaeropgene pek krijgs-overfte der Tartarifche
ücrk ten had: dat op 't Eiland 6ö«//of Tcheeps- vloot leggende onder de
cenkaftecltjewas, en hun vrouwen hoek van P«//;*z)', te zenden, om den
haer onthielden in twalef of dertien zelven met ronde woorden af levranicu opgcmaekte huizen. Dat zeker gen of hy niet voornemens was , neAnpontek een overloper van de Tar- vensalzijneoorlogs-jonkenenkrijgstars op Formofa en Tayowan geboot, magt, noch op dien dag met d'onzen
en flch op Sakkam onthield welk niet te zamen gevoegt, onder zeil te gaen,
verfterkt was. In het kafteel woonden en alzoo gelijkelijk den vyantt'overde vrouwen en kinderen van Kox'tn: vallen, en hun Jonken te verflaen: ten
welkmetgefchutvoorzien was: maer einde d'onzen des te beter, zoo hy
niet met krijgsknechten
die meeft zulx nochte met de geheele vloot,
landwacrds in verdeilt waeren , ten nochte met een gedeelte der zelver
getale van ontrent vijf duizent: hoe- wilden ondernemen een befluit konwel zeer vermindert door het weg lo- den nemen , wat hen in dit geval te
pen ook had de Formofaenfe Kei- doen ofte laten ftont: met dien bedinzer van Middag velen door verralllng ge, dat de gemelde Gemagtigden alsgedoot die ook eenige Hollanders dan verzoeken zouden, dat Tonganpek
byzichhad. Dees Keizer en de berg- den onzen toeftont.zy zich met hunluidcn wouden zich der Sinefe Rege- ne fcheeps-vloot en krijgsmagt alleen
ring niet onderwerpen ; maer al de ten einde voornoemt na den vyant
dorpen ten platte landen wierden on- begaven
alzoo zy niet genegen
der het gewclt van de Sinefen gehou- waeren langer aldaer vruchteloos te
den: en genoten de Formofanen maer vertoeven. En op dat bleek, d'onzen
een fober levens onderhout. De Sine- met open deure wandelden, enden
fen hadden zich des Jongen Koxins Tartar alles openbaerden , zou zich
bevelen onderworpen.
ook metdeGemagtigdeM(j«rij Jatjfz,
Voor Ay en ^«fway lagen ontrent Vis na Totiganpek vervoegen en hem
tachtig grote en twintig gemeine Jon
deflelfs verfchyning metden brief van
ken, met krijgsknechten :daer en bo- Summimpefiou bekent maken doch
ven noch twee hondert en zeftig Jon- (ten aenziene hy in de Sinefe tale wel
ken ongewapent daer hun vrouwen, ervar(?n was) niet verder, als de Gehuisgezinnen en goederen in waeren. magtighden hem belaften en in den
De Steden op Ay en Quemuy wae- mond geven zouden met bevel zoo
ren meerendeels verlaten en hadden zyhem wat naders quamen af te vrade Sinefen zich gereet gemaekt,om na gen eerft den onder-Admirael zulx
Formofa te vluchten
benefïèns ver- aen te dienen
en met eenen af te
fchcide andere antwoorden
wachtcn.wat
inzonhy als dan daer weder op
derheit op de vragen van den brief, antwoorden zou alzoo d'onzen niet
door SjouhoTJtok aen d'onzen gezon- konden goet vinden, voor als toen,
den Op de ty dinge dan door Mour/s den gehelen inhout des briefs en inwegens de gelegenthcitdervyanden zonderheid 't geen in fmaet van de
bekomen, vviert by den Admiraelen Tartaren als anderzints gefchreven
zijnen ractin aenmerking genomen
flont.hem mede te delen;maer alleenhoe zy met lang vertoeven om de lijk hen bekent te maken, dat de Sinevyantlijke eilanden aen te doen de- fen de onzen acnzochten, om met
zelve we! mouten ontvolkten de Si- hem te verdragen hoewel zydarafnefen na Tayowan en Formofa gevlucht geflagen hadden en befloten hen op
vinden welk voor al diende voorge- 'tlijf te vallen en verdelgen.
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De Gemagtigden
gekomen

weder

,

verhaeldea

,

,

d'Admirael langer met het vertrekken als tot des volgenden daeghs
zoude wachten. Wacr opzy vanhem

te ruch

dat tonian-

/ei zeer ernftelijk verzocht had, d'onzen met het vertrek dervloote noch
drie ofvier dagen het langfte wilden
toeven wijl hy niet vermogttedien
ja niet voor
dage te vertrekken
bekomen laft van Singlamong en

fcheiden.

Den vijftienden verfchenen met
een groetenis briefje uit den naem
van 7o;7^i7»/i(f/(' jOverftederTartarfche
fcheeps-heir, leggende onder de hoek
van Putbay
aen boort des Admiraels eenige Mandarijns
insgelijx
om den Admirael, gelijk deGemagtigden LairejJ'e en Pooleman verwittig"
den, noch tot drie ofvier dagen verblijven te bewegen
of zoo hy immers wilde vertrekken , de kleenfte
fchepen, om met hunne Jonken bin-

:

,

Lipoui.

,

Ook wende hy
zijn

129

Tai^tig.

voor zulx niet te
d'inhout van het gemaekt ver-

:

drag,tuflx:hen Singlamongcti d'onzen:

alzoo daer in uitgedrukt ftont , dat
men den vyant gelijkelijk zoude aentaften: met by voegen (want de Gemaghtighden drongen hert op het
vertrek aen) zoo d'onzen dan im-

:

nen Quemuy door d'onzen te volmers wilden vertrekken, dat'er eeni- gen, by hen wilde laten. D'Admirael
ge fchepen alvvaert flechts twee of zeide hen een weinigh te zullen verdrie, om nevens hunne krijgs-maght, toeven en deed midlerwijle in den
binnen Quemuy en het vaft land door Raed het verflagh van de Gemaghnaer luit van het opge- tighden
als mede het verzoek dete zeilen
recht verdrag by hem moghten wor- zer Mandarijns aen den zelven be,

,

,

,

,

den gelaten.
Tonganpek zeer
verftelt en verbaeft, in het zien van
den Hollander Mouris by hen j^Jfam
genaemt. Vroegh derhalve de maniere en wijze, op welke en tot wat
einde hyby d'onzen verfchenen was:
daer hem dan in gevoigh van het te
Midlerwijle

fliont

,

,

,

voore genomen befluit, op geantwoort wiert zulx hier door d'ontfteltenis een weinigh weer was overgegaen ; hoewel noch niet in 't geheel , uit vreze miflchicn d'onzen
met den vyand wel moghten zamen fpannen; maer had echter met
woorden daer van niet laten blij:

j

;

,

j

:

}

\

j

j

ken,
Eindelijk zeide 7ö»^4»/)^^ tegen onze Gemagtigden niet te kunnen be:

denken, hoe d'onzen nu zoo haeftig

met vertrekken waeren, daerzyzoo
lang gewacht hadden: en of zy nu
noch niet drie of vier dagen konden
vertoeven, op dat hy midlerwijle het

kent gemaekt.
In acht dan genomen , hoe de
Tartaren hen hier mede flechts
zochten op te houden , en mifl'chien
na verloop van deze drie ofvier dagen geen laft tor vertrek zouden zeggen te hebben bekomen zoo wiert
by den Admirael en zijnen Raed,
ten einde de Tartaren zich dest'cerder tot vertrek moghten fpoedigen
eenparelijk goed gevonden en befloten door deze Mandarijns, Tonganpek te laten aenzeggen hoe d'onzen genegen waeren des volgenden
daeghs met acht fchepen van daer na
^ew^j te vertrekken, en zeven klerne Jachten by hen te laten mitshy
den onzen , tot landingh hunner
:

(

o^ Quemuy met den
eerfte aen de fchepen zou zenden
vijf en twintigh Koyaes tot hunnen
dienft: met bekentmaking, hyd'onzen hier op fpoedigh antwoort moftelaten toekomen gemerkt zyalsdan in maniere voornoemt een vaft
jen nader befluit konden nemen.
Waer op de Mandarijns affcheit namen en weer na Tonganpek waeren
1

krijgs-kn echten

,

j

i

j

:

j

zelve aen Singlamong en LipouiT.OM-

dekonnenfchryven.
Daer op hem voor het
gedient wiert

:

laefl:

toe-

Het langh wachten

onzen nu eens begon te ver- vertrokken.
drieten en dat zy zijn verzoek den
Tegens den avont wierden ontrent
Admirael zouden bekent maekcn
vijf- of zeftigh Tartarifche kleine
macr echter niet geloven konden Jonken en Koyaes gezien recht op
dcti

,

;

,

Rr

Que-

P'ervolg op het

jjo

tw eede Gezandfchap

Ouemuy aen ovcrfteken en vertrekken. Vreemde quam dit dew Admi-

onzen dan niet veel t' achten,
Weshalven wiert dan op voorflagh
van den Admirael, in rade gedaen,
namelijk of d'onzen zich ten dien
daghe met hunne fchepen niet mede
na d'eilanden voornoemt behoorden
dan noch
onder zeil te begeven
wel tot des anderen daeghs toe (aend'

j

j

die derhalve aenftonds
rael voor
den Luitenant Hendrik van Dalen,
beneflens den tolk Johannes Meiman , na Tonganpek zond, om d'oorzake waerom en ten welken einde af te vragen i Deze aenftonds
,

'i

,

,

gczien zy het vertrek der onzen met
acht fchepen na Quemuy toegeftaen,
en belooft hadden, aenftaenden middag , de verzochte vijf en twintigh
Koyaes aen onze fchepen te beftellen) daer mede te vertoeven
eenllemmelijk goet gevonden en vaft
geftelt , om den Tartaren de mate

weder te ruch gekeert bragten tot
aniwoortof befcheit dat de Tartaren
dien nacht een koya van denvyand
met drie man die neven meerder getal zich ontrent Quemuy onthouden
hadden in hunne maght bekomen
hadden. Dien volgens en om van
den vyand niet overraft te mogen
worden, haddenze deze Koyaes op
den brand-wacht by Quemuy uitgezonden , met byvoegingh dat op
morgen vroegh weer by hem in de
vloote zouden verfchijnen als wanneer hy den onzen des middags daer
aen de verzochte vijf en twintigh
Koyaes ook zoude laten toekomen,
en in de vloote brengen om neffens acht onzer grooiftefchepen (gelijk hem door zijne Mandarijns verwittightwas) als dan na Quemuy te
met bedingh
konnen vertrekken
van zeven kleine Jachten by hem
,

:

,

,

,

,

eenemael vol te meten noch tot des
anderen daeghs met het vertrekken
te zullen wachten
en ook langer
,

,

niet

daer benefTens

:

midlerwijle

door den Schout by Nacht Vertxey
en Hopman Poleman hen te laten
weten dat d'onzen zich geenfins
met het daeghs te voore bekomen
befcheit wegens het heen en weder
zwerven hunner Jonken
konden
vergenoegen
maer dat zy hen,

:

:

,

,

,

:

vrienden toebehoort, alles dienden mede te deelen , gelijk d'onzen
hen mede zouden doen. Ook dat
te laten.
d'onzen niet gedogen wilden het
Den zeftienden, des morgens met zelve meer te gefchieden of dat
den dag, wierden eenige Koyaes ge- zy anders van finswaeren, met al
zien van Quemuy weer te ruch keren, hunne fchepen van daer te vertreken groter getal ja wel over dehon- ken. Gemerkt zy
zoo wanneer
dert weer dervvaerts vertrekken , die d'eilanden £y en Quemuy als andet'elkens uit de Tartarifche vloot, op re daer ontrent, overgegaen of de Sihet Sein van eenige fcheuten, met vijf nefen daer van gevlucht waeren,
of zeftien zich onder zeil begaven
daer op niets te doen hadden ; en
dies men merkelijk kon zien, dat de veel min gencgentheit aldaer alzoa
vloot grootelix gemindert was. En langer te verblijven : maer dat zy
aengczien deze vaertuigen vol volk genootzaekt zouden zijn zich van
gepropt daer na toe, en, zoo het den hen te fcheiden en met hunne magt
onzen toefcheen , ledig wederom alleen den vyand alle mogelijke afdaer van daen quamen , kregen zy breuk te doen. Dit deden d'onquact vermoeden op de Tartaren: zen, om te hooren , wat de Taralzoo zy vermoeden , of de Tar- taren daer op zouden antwoorden :
taren wel onder de hand buiten we- en of zy door die bedreigingh de
ten van hen met den vyand mog- rechte oorzake van hun over en
ten komen te verdragen , ja wel al weder zeilen met de Jonken niet
een verdragh gemaekt hadden , of zouden komen te verftaen , en alals

,

:

,

,

,

:

,

,

wel anderiints
by vluchten van zoo met goeden grondt een beden zelven gelijk het gerucht liep, fluit nemen wat fchepen dat verQuemuy en andere Eilanden zonder trekken en welke zyj by hen laten
hunne kennis uit te plunderen , en zouden.
Dit
,

,

,

,

|
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voeren de van dacr buiten om naer het 2ifid
eind van het eilant Quemuy zou verde Gemagtigden voornoemt na Ton
ganpek en bragren in 't kort het vol- trekken en midlerwijle de Schout by
gend in antvvoort weer te ruch te Nacht Bartholomcm Fenvei, met zijn
weten dat de Jonken en Koyaes,dien fchip liaerdinge en d'overige kleine
morgen verby onze fchcpcn gevaren, Jachten ten getale van zeven als
naer het Eiland Quemuy gezeik wae- O verveen Buikjloot, Kaneelhoom, Zeercn , om, op der krijgsknechten ver- hont en Nïeuxvendam by de Tartarizoek vrouwen en kinderen, daer ge- fche vloot blijven, met laft, om met
laten, ook voordcrs eenen roof van de Tartirifche Jonken binnen het eidaer te halen welk zy hen als zijn- lant ^«fw^^ry door te zeilen. Dan zoo
de hun vaderland niet had kunnen deoverflederzelver, Tonganpek, binnevens
weigeren. Ook dat'er meer vertrok- nen den tijt van vijf dagen
de
zeven
hy
wel
toegeftaen
Jachten
voornoemt
ais
ken waeren
den
daer beneffèns niet geweten Admirael binnen Quemuy en 'tvaft
had
had , zu'.x eerfb aen d'onzen behoor- land door niet quamen te volgen, hy
de mede te dcelen. Dies d'onzen den Admirael dan op den vijfden
hem, naerdien hy noit met de Hol- dagh langs den zelven wegh dien
landers govare ihadjCn in gcvolgehem d'acht fchepen onder den Admirael
onze manieren onbewuft waeren, vertrekken zouden, by te komen had,
zulx voor dien tijt ten goede gelief- om alzoo den vyand met hunne gede te duiden want het tot geen an- heele mag'it alle mogelijke afbreuk
der einde gefchiede, en ook devyand te doen. Hopman Harman de Bitter
aldaer te lande noch gehuisveft was. wiert het bevel over de krijgsknechWaer aen d'onzen niet geliefden te ten der zeven fchepen die aldaer
d;;sgelijxniet aen het zen- verbleven opgedragen en aenbevotwijfelen
de
den van
vijf en twintig beloofde len.ten eindc,foo zy lieden nevens de
Koyaes,gelijk ook niet aen deSinefen, Tartaren binnen door zeilden
en
die hy daer mede zoude zenden; de Tartaren aldaer begeerden te !jnmet verzoek zoo zy den onzen den , hy insgclijx met zijne krijgsniet in alles quamen te gehoorza- knechten over land by den Admirael
men hem dat bekent te maken als zou trachten te komen, om hunne
Wanneer hy hen 't hooft voor de voe- krijgs-maght niet van den anderen te
Dit dan zoo vafc

geftelr,
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ten

:

zoude doen legiJcn.

verfpreiden.

Een weinig na den middag quam

Midlerwijle wiert(nevens een groeccn Mandarijn als tot overfteover tenis briefje van Tonganpek, aen den
de vijf en twintigh Koyaes door Admirael,) zeker brief overhandight,
Tonganpek geftelt , nevens de zel- door zijne Hoogheid S/nglamongaen
ve in de vloot en braght met zich longanpek gefchreven waer by oneen groetenis- briefje van Tongan- der andere aen d'onzen verzocht
pek. Het meerendeel der Koyaes wiert , zy met het vertrekken na
wiertacn de fchepen verdeelt te we- den vyand noch een kleinen tijd
ten
aen zommigetwee, en andere geliefden te vertoeven en zich het
,

,

:

:

,

wachten aldaer niet

een.

De zake nu

anders uitgevallen
als d'onzen gevreeft hadden , mits
Tonzanpek rakende het zenden van
de Koyaes, zijn woort gehouden, en
beloften nagekomen had
wiert op
voorflagh van den Admirael, in Rade
gedaen goet gevonden en vaft gQ
fielt
dat des morgens vroeg d'Ad
mirael met acht fchepen als de No
tehoom Tertohn Mars Zierikzee,
Vlifingen , Naerden , Kogge en Jonker,
,

,

j

|

i

,

,

,

laten ver-

:

nomen befluit.

,

:

,

te

alzoo hy Singlamong den
onzen in korte Wijle den dagh van
het vertrek, met eenen zijner Mandarijns zoude bekent maken. Dit
floegh d' Admirael en Raed in de
wint, en bleef t'eenemael by hun gedrieten

Des namiddags dan den zeventienden ging d'Admirael met zijne acht
fchepen zf/il na d'Erasmus Bay , daer
hy ontrejit drie uuren voor quam , en
Rr z
de
,

,

|
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Geduurende dezen ftrijt, pijnden
d'onzen zich ren uitterfte om meer
volks te landen gelijk zy, eer d'avonc
noch op handen quam, de mecdeparthye krijgsknechten gelant kregen.
kort vo!gen,\vecr zijnen gang, om on Evenwel liet Hopman Poleman niet
der de Üad Quemuy te komen. On- na, met deze en de noch geduurigh
dertulTchen maekre hy jacht op ze- aen land komende krijgs-knechten,
die haer den vyandt (die voor zijne komfte
kere gro'ore Sincfe Jonk
dacr ontrent onthield, doch door' d'onzen al opden wijk, om wederin
te fchepen, gebracht had) te achterfnel zeilen metdevluchtoncquam.
Ontrent tien uure dan voor den volgen. Doch alzoo'er midlerwijle
mid dag quam hy onder de grote Stadt noch een parthye Sinefe krijgsknechten ( na dat d'eerfte weer binnen de
\:xn Quemuy ten anker. Doch alzoo
de zevcri andere fchepcn zeer on- Stads muurcn gedreven waeren) van
ordentelijk rontom den Admirael d'andre zijde van land uit eenige vaerankerden , ja deen den ander bm tuigen tot befchermingquamen,wiert
zijn gefchut op den vyant te kunnen 'Poleman genootzaekt denzelveninsgebruiken, in den weg lag, wierden de gelijx flagte leveren. Deze dan ook,
zelve door zijne orde gelkiVhaer an- gelijk de voorige te zamcn twee of
kers weder te lichten en zoo dicht drie hondert Üerk , namen hunnen
onder Quemuy te gaen leggen , als hertret binnen de Stadtsmuuren. Ja
zonder gevaer gefchieJen kon te had m et die niet veel gelchilf, of zouweten, in volgen der wijze. Het Jacht den buiten de Stadt hebben moeten
Naerden aen de zuidkant van Quemuy: verblijven: en ftonden de zaken zooachter het welk volgden dtNootehoom, danig gefchapen dat ingevallen d'onJonker en Zierïkzee : daer na vervol- ze al hun magtbyelkandren hadden
gens achter malkandre de Jachten gehad, hen het binnen komen belet
Tertolen Mars l^ogge en Vlijjinqen. zoude zijn geweeft. Of men zoude
Midlerwijle de Jachi:eti,metindezer immers nevens hen de Stadts poorwijze te verzeilen, bezig waeren,deed ten hebben ingelopen. Te meer ald'Admirael met eenige fchuits en zoo de vyanden niet wiften , hoe
boots het flrant bezichtigen , met laft: zy de poorten dra genoech zouden
aen Schipper Pieter Koker zoo hy inkomen
want zy niet anders als
kans zag, een parthye volk te doen twee of drie basjes op de muuren hadlanden. Dit gefchiede, maer quamen den leggen. Dan aengezien d'onzen
de Sinefe krijgsknechten van deStadt met zoo weinig magt dit niet derfden
daer op uit, en boden den onzen gro- ondernemen waeren zy daer voor
ten tegenftant. In het ianuen waeren gebleven en hebben zich dicht ond'onzen om de vijf en twintig Koyaes der de Stadt achter klippen, tot borftzeer verlegen wantzy anders gelij- weringh van hunne basjes en pijlen,
kelijk het zelve zouden konnengedie in grote getale gefchoten wierdaen hebben ; daerze nu veelmoeite den , onthouden
ten einde alzoo
mede hadden. Zy bragten evenwel, al hun gedoen en bedrijf te konniettegenftaende de Koyaes hem nen befchouwen voor zoo veel zy
quamen te mangelen zoo veel te we- uittcrlijk zouden kunnen onderge dat zy met hun reeds gelande nemen,
krijgsknechtcn.ontrent ten getale van
Door den Admirael en onder-Adtachtig man, den vyant, o ver de hon- mirael dan deze fchermutzeling uit
dcrt en vijftig fterk op de vlucht drede fchepen, die met dicht onder het
ven
alzoo in die woede wel twee land te verzeilen bezig waren, alzoo
ofdiriedoodenaen'svyandskant, en aengezien, vonden zygoet, omallc
niet meer als een aen onze zijde, wanne orde en verwcrring,by gebrek
nevens weinig gcquefte, vernomen vaneen gebiedent hooft, voor te kowierden.
mén , den Sckritaris aenflonts naer
de vijf en twintig Koyaes inliepen en
achter of binnen deNoordhoek van
de zelve Bay bleven leggen. Dies niettc<Tcnftacncie ging d'Admirael , als
niet twijfelende of zy zouden hem
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hy doorga ens verfterkt
welk d'onzen ook tot afftelIen,en,overhetle- trekken beweegden.

land te 2enden
ftiaen Poler/tan

wezen, voor

ce

om Hopman

Taifing.
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d&n volke

,

in

A/i- waer
hun af-, wierd

uit
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Midlerwijle verwittigde d' Admiger te lande het gebict te voeren
rael
den Schout by nacht Verwei by
van
Sekritaris,
den
Na wederkeeren
die van 'tgeen zich ce lande onderPö- een briefje, van 't geen zich onder de
leman had toegedragen verflag aen ftad Aymuy had toegedragen- Het
den Admirael deed, trokd'Admirael briefjen wierd hem toegezonde door
ontrent middernacht na land, enver- een Tarterfche Koya, die d'onzen gefcheen aldaer by Hopman Poleman, volgt was en, gezien hebbende waer
Met de- zybelant waeren, des verflag aen ro«en andere bevelhebbers
ze ging hy d'ingezette poften , tot ganpek zougaen brengen.
fegens den avond zagen zy ook
dicht onder de ftad , (van welkers
een
groot getal vyands Jonken ongefchut
muurcn geduurig met hcht
op d'onzen gcfchoten wierd) be- trent d'eilanden Aymuy en Goutfoeiegzichtigen en bevond hen alle wel ge- gen doch gene van dezelve quam op
hen af wel liepen eenige tulTchen
ftclt.
Eindelijk na overIeg,vvat hen nu ten Lijfoe en Qj^iemuy door.
In den avond laet quamen zeven
dienftevan deKompanjie, en tot af
den
vyant,
doen
ofachtTartarifche
Koyaes van de vijf
van
te
ftont,
breuk
wierd befloten geen ftorm op de ftad, en twintig, die belaft waeren d'onzen
als toen noch c'onzeker, te wagen: te volgen, onder de ftad ^ewwj, een
gemerkt zy meer te doen hadden als weinig van hun klein vaertuig, ten anen ker als wanneer zy haer in geene
alleenlijk die ftad te veroveren
derhalve niet geraden was, het volk, deele van doen hadden
te meer alzoo
zy
ons
volk
geland,
en de reft
noodig
van
doen
dat
hadden, in gemeeft
vaer te ftellen. Ook (alzoo hun tegen- met de voordere loots en floepen aen
woordige magt te klein was,en de tijd land ftonden ce komen zoo dat zy
het niet lijden kon om een volkome geen de minfte dienft tot noch toe
belegering te doen,) wiert befloten op van dezelve konden trekken gelijk
nader middelen te denken en te zien danaen den fchout by nacht, om Tonna eenbequameplaetfe , ter planting, ^^«/^/' hetzelve bekent te maken, gevan een ftuk of tweede gefchut daer fchreven wierd.
voor ten einde ds ftad alzoo te brefDen achtienden met den dag voer
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feren, engevolgelijk daerop teftor-

d'A-dmirael weer na land,

omenmet

en alzoo dezelve in kriflen dcnraed een befluit te nemen wat
handen tekrijgen.Dannaerdicn d'on- hen nu voorder, tot afbreuk van den
der-Admiraél,dieook te dien einde, vyand,'t zy met den zelven een ftorm
om zijn goetdunken daer over te ge- te leveren of anders hem een gevoeven uit zijn fchip ontboden was, lijke afbreuk te doen, te ondernemen
niet fpoedigh tot den Admirael kon- ftont. Onder- dit beraetflagen hier
de komen, wierd hec vaft befluit over, wierden hen drie brieven toegettien

,

,

,

,

zoo van Singlamong MatitheoïBethetok Tonganpek , en d'antrekken noodig. Dies d' Admirael 'dere hopmannen daer byzy bekent
•met den d^gna boort van 'rfregat de rnaékten
dat ten dien dage de TarJonker ( leggende 't dichtfte onder de tarifehekrijgs- macht, nevens onze
wal) Vertrokjom 't zelve noch wat na- ïeven fchepen , van onder de hoek
der te doen komen en daer door het van Puthay ftonden te vertrekken.
volk met des te minder gcvaer van Dies ver2ochten zy d'onzen van
land af te krijgen
zoo de vyant op het belegh dezer ftxid afïlant wilden
hen in het aftrekken (zoo gevreeft doen, en hunne Jonken met de acht
wierd ) mogt komen uit te vallen 'fthepen onder den Admirael in 't geWant hy een groote vloot Jonken ili moet komen zeilen om alzoo gehun gezicht onder Z/j/èe had leggen: lijkelijk eerft des vyands Jonken ter
zee.
R r 3
tot zijne verfchijningh

•ft elt,

wel uitge-

maer èehtergeoordeelthet

af-

bragr,

'lauja,
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zee te verflaen, en als dan Aymuy des
Hier op danwierdeenftemmelijk
vyands hooft-plaets,en te taften, met goet
gevonden en vaft geftelt, aenby voeging, de ftadj^^m^j' enald'an- Itonts
een proeve van een ftorm op
dere eilanden en ftedendaer ontrent,
de ftad Quemuy te wagen
met twee
den onzen als dan van zelfs wel zoubenden krijgsknechten en eenige
den toevallen.
bootfgezellen daer onder met handBy den Admirael dan ingezien,hoe
granaten. Midlerwijle zouden d'andeze tij ding meeft met zijne gegeven dere
benden haer tot een hertret
ordre aen den Schoutbynacht:
des- dicht onder de ftadwelklaerenflaggehjx met de gedane toezegging aen
vaerdigh houden, ten einde
, zoo
de Tartaren over een quam
zoo wanneer zy nioften afwijken
en
,
floeg hy in rade voor, otzy
van daer de vyand op hen quam aen
te vallen,
op die ontbiedinge fouden opbreken,
ftant te houden , en mannelijk
tegendan liever noch eerft ( aengezien
weer te bieden
daer
benefTens
als
de gelegentheid en tijt
niet toeliet, dan met orde in de
fchepen
weer te
een volkomen belegeringh
te doen,) treden en na d'andere
fchepen
en na
een proeve van een florm
opdeflad des Tartars krijgs-heir te vertrekken,
te wagen
naerdienhetdan, fchoon zoo dra zy tydinge
van den Schout
atgellagen,noch tijts en vroeg
genoeg by nacht quamen te vernemen.
Maer
was, om af te trekken.
Zoototftor- kans ziende de ftad in te
konnen
nemen moge verftaen worden hoe
en men, dan noch grooter getal
over de
op wat maniere zulx beft
zoude die^lin^men. Hier op
nen te werden ondernomen,
om geen ül"!^'!"-^?.!"-?"
nam dan het ftormen aenftonts met ^tadt^».
müy g
groot gevaer van veel volks
te verlie- zeven Bamboes-leeren
een
aenvang/'iormt.
zen, te loopen.
en kregen d'onzen met een
yver en
,
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Tartarifcheoorlogs vlote weten nameiijk dat zy daegs te voorcn na dat
:

om laeg ftonden, met

,

j

maer zy nu uitdrukkelijk
i

i

gedaen als ook tot infcheping gereet ftonden om hen des daegs daer
aen met hunne acht fchepenin'tgemoet te komen, en alzoo gelijkelijk
den vyand alle mogelijke afbreuk te
,

!

doen.

1

[

Na d'Admirael op alles goede orde
tot infcheping had geftelt, en deHopman Pt^/ifw^» de voorzienigheid daer
o ver aen bevolen voer hy neven den
onder-Admirael aen het fregat de/o«ker
Aldaer wierd een Sineefe bode, by den vyand afgezonden met
eenen brief van Sotnniinpetsjou, uit
den naem van Kimsja, AoxiMgs zoon^
die 't oppergebied over al de vyandhjke eilanden had, by hem van het
fchip de Noteloom gebragt
alwaer
hy met een Chiampantje en een wit
vlaggetje daer op, nevens vijf Sin efe
bootsgezellen , verfchenen was. De
brief dan vertolkt wierd bevonden
van een zelven inhout
als op den
tienden dezer leftledenaend'opperhoofden van hetJachtZ/fr/y^zfe was
gefchreven, die op den dertienden
daer aen den Admirael overhandigt
wierd
Nevens dezen was ook gevoegt een ander, door den gevangen
Neerlanderyd»/^»/?. lan Bremen gefchreven. Ook fprak decsalvan on
onderhandeling en verdrag, tuflchen
d' onzen en Sinefen aen te gaen. Zeide ook daer in, zy den onzen lieten weten , zoo zy met hen genegen waeren te handelen een plaets
uitkiezen zouden
die d'onzen begeerden
want zy hen zou toege,

.
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:
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I

j
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:
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j
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,

op hunne

:

j

waren,gafd'Admirael,die nevens den
onder- Admirael dit alles duidelijk
aengezienhad,laft,omweerordentelijk af te trekken gelijk dan ook behoorlijk aenftonts gefchiede. Deze
aenflag dan aldus miflukt , ftelde
d'Admirael datelijk orde, om, volgens
genomen befluit met alle man in de
kleine vaertuigen te gaen, en het volk
met orde weer inde fchepen te doen
imbarqueren, en alzoo des volgenden
daegs na des Tartars krijgs-heir en
zijn zeven andere fchepen , onder
den Schout by nacht Verwet , op
Singlamongs Mattithelaujas en Ton- ftaen worden.
,

,

ontbiedinge, van het beleg der zelve
ftad hadden opgehouden, enafftant

j

Derhalve, vermits geen bequameladders aldaer diditeby de werken meer

,

:

:

genomen aenflagverfteken wierden,

zy van hun vertrokken waeren tegensden middag onderde ftad Quemuy ten anker waeren gekomen daef
benefïèns aldaer eenige krijgs-knechten gelant hadden, om die ftad het
Tartarilch rijk onderdanig te makeni

quamen te begeven. Danalzoo dezel-

:

Ook

te zeilen,

,

:

,

<"

d'Admirael aenltonts door de
boden met de drie brieven voor
noemt aen hem afgezonden in antvvoorde aen d'Opperhoofden der

,

ve niet fterk genoeg en ook te zwak
waren viel eerftelijk een ladder en
naderhant ook al d'anderen, behalve
een, van boven neer
want zy t'eencmael aen ftukken braken
waer
door d'onzen van hun goeden voor-

,

3

liet

gen waeren de ladders aen de muuren
waer op ook een parthy e krijgsknechten opklommen om alzoo in
de ftad te kunnen geraken. Midlermusketten, hand-granaten, en vuurpotten hun beft , om den vyand van
de borftweering te krijgen, en alzoo
met des te minder gevaer te klimmen. De vyanden ondertuflchen
ftonden ook niet ftil; maer fchoten
geweldig en vreeiTelijk met vuur en
andere pijlen, inzonderheid uit een
klein huisje , ftaende op de gordijn,
Ook wierd uitter mate met fteenen
en vuur potten gegooit, waer door
d'onzeneen doodeen etiijkegequetften kregen. Des niettegenftaende
was 'er moet en hert genoeg onder
ons volk. Ookbegoft de vyand zich
al onder de borftweeren te verfchuilen, en dorften qualijk hunne hoofden boven fteken, tot het fchieten
meer van eene pijl. Dit byd'onzen
vernomen, wierden zy des te moediger, en begoften elkandren geweldig
tot overkhmmen aen teporren, gelijk
zich dan al meerder getal op ladders

I

ganpeks verzoek

gezvvintheid.alfoo de krijgsknechten
en bootsgezellen daer toe zeer gene-

wijle deden, die

ofTaiJiftg.

y

,

:

,

Ook

dat de

Konmg
Kim-
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K/mfia den Nederlander Mourits we-

zouden verwachder met den
ten, op hope zy met hen zouden over
cenkomcn, alswanneerzy aenftonrs
onze gevangenen van Tayoivan zouden doen komen en aén d'onzen
overleveren: Dan zoo d'onzen niet
met hen wilden verdragen, zy gezeid
hadden Jonken genoeg tot branders
zouden gebruiken.
D'Admirael liet Tfwiihontok weer
by brieve op zijn fchrijven weten:
ecrfte

Den achtïenden Dan onze tiende mane
luitenQntmuy omgeloopen. Zeerivel is dit gedaen. Heden

\

zijn acht fchepen

i

;

laft hy hrieve van Singlamong
hekomen , om met onze en uwe Schepen^
den een en tivintighflen van de tiende
mane van hier onder Wctau onder zeil

heb ik

;

,

dat zijne brieven

hem

goet gevonden hebhen, den negentienden

des morgens nevens uwe Schepen onder

onder de ivejlhoek van
den twintigfien des
uchtens vroeg onder'X'axh^QW te komen.
Dies heb ik tegenwoordigh eenen Mandarijn afgevacrdigt , om dezen met des
Konings en Mattitelaujas brief te hezeil te gaen

:

Quemuy bekomen hadden twee
dooden, en vijf en zeventig gequet-

flad

tot

,

;

Tegcns den avond quam Hopman
Poleman aen boort, met verflag, hy
met de laetlte fchuit van land gevaren, en niemant van de hunnen zijns
wetens verbleven was. Men bevond
toen, d'onzen in dezen aenflag van de

,

Quemuyen om

te laet toegeko-

alzoo d'onzen alvoorens met de Tartaren in verbont getreden waeren met dewelken zy als
regens hunne vyanden den ooriogh
moften uitvoeren, ren waere hen hier
na redenen weder gegev«n wiciden, zich vanhcntefcheiden: Jffam
ofAii7«r//j zou hyby nader gelegentbeid weder zenden.

men waeren

,

tegaen en onder Tathacn te lopen. TVeshalve ik en Mattitelauja rnet elkandre

Den zeventienden

handigen.

een klein vaertuigh een brief,

i

|

mymet

is

in''t

Hol-

Lndjch gefchrtven, toegebragt,niet ivetende aen wien ik den zelven beftellen
zoude ; doch dien opbrekende za^ van
binnen Hollandjch jchrift
en heb den
zelven toen voorts aen de Schepen gezonden. Zoo mv fchrijven melt , zijnde
\¥^oydiCs,tot uwen dienfi mede gezonden,
niet byu gebleven: zulx is my onbewuft
Ik zal het volk, zoo dra dat bekomen hebbe, over hun begane mifdadenftraffen,en
d opperhoofden daer van doen onthalzen. Op het Jluiten dezes briefs zijnwy
met onze Jonken,nevens twee Schepen, op
de hoek l'jw Ofatauw gekomen en heb-

j

:

zookrijgs-knechten ,als bootsgezellen
hoewel de quetfure van de
meefte niet veel te beduiden had.
Wanneer dan ons volk van land ben e enige vyants Jonken, binnen de hoek
ieder wxder aen zijnbcfcheidenfchip gevonden genomen : en eenig v»lk daer
verfchenen was, lichten al de fchepen, van dood gejiagen. De rejl daer 'üanis
volgens laft van den Adniirael haer buitenwaerts gevlucht : alzoo deze Roanker en quamen by des Admiraels vers-jonken voor onfe grote maqt geenen
fchip,leggende een weinig zeewaerts, fland houden derven. IVy zullen nu nefweer ten anker. Toen wierden ach- fens uwe Schepen en volk , als met een
ter de hoek van ^f^/^y gezien twee hert, den Rover dapper aentafien en veronzer fchepen leggen waer door Jlaen. Derhalve verzoek ik, dat ghy met
d'onzen vaftelijk vertrouden de ge- uwe acht Schepen morgen vroegh gelieft
heele Tartarifche fcheeps- vloot by onder zeil te gaen tot onder het eiland
hen te zijn : te meer, alzoo zy een Liflbe. De rovers ziende uwe Schepen
parthye van dezelve en ook een daer ontrent zullen met hunne Jonken
groot getal Sinefcn vyands Jonken niet derven in zee komen. Aldaer zullen
achter het eiland Lijfoe zagen zeilen, wy met onze Vloot by u komen , om alfdan
die het ook korts daer na, vermits het den eenen twintighflen des morgens na
vallen in den avond, ten anker fme- T^ihzcnte lopen, en den rever aldaer te
ten:als wanneer deTartarifche Jonken verf aen.
weder binnenwaerts na onze fchepen
D'Admirael khrecï Tonganpek daer
haer begaven. Ter zelverftondeont- op weer te ruch hy op zijne begeerfing d'Admirael eenen tweden brief te niet nalaeten zou des volgenden
van Tonganpek die aldus luide
daegs vroeg zich by hen onder het
(ten

:

:

,

,

,

:

,

,

,

j

j

|

:

:

i

,

,

j

eiland

^p^

fia

Eifii!idZ//7ö^ re

.

't
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vervoegen, omalzoo

des vyands Jonken met gezamender
macht te vei flaen en zich neven hen
,

als

dellelfs hooft-plaetfe

dan na

Ay-

tnuy te voegen. Vangehjken verwittigde die hy ook by brieve den

Schout by nacht Bartholomiem Venvei
het voorgevallen voor de ftad Quemuy mctlafthy, op het vernemen
van het zeil caen des A dmiraels infgelijx zou doen, en by hem onder
,

,

het Eiland Z///öf verfchijnen, om den
twintighften des vyands krijgsmacht

aen te taften.
Den negentienden vroegh bequani d'Admirael nochmaels een en
brief van Tonjianpek: wzqt by den
Admirael wiert bekent gemaekt
dat hy den negentienden van de
tiende jnane eenen brief van hem bekomen had waer in d'Admirael
fchreef dat hy aen hem met eenige
van zijne krijgs-macht op Quemuyen
aen land gegaen was, om aldaer de
dat
ftad van de rovers in te nemen
aengenaem
hem zulx zeer
was te
vernemen. Dat hyden negentienden met de vloot op Ufatauw gekomen was en aldaer eenige rovers
Jonken genomen en verbrant had,
en eenighe hondert van dts, rovers
kiijgs-kn echten gedoot: dat deze
rovers nu onze en zijne vlood zien:

:

:

,

,

de,

Dat het Sinwas
onder Tathan te
aldaer den rover dap-

zeer vreefden.

glamonp

laft

,

loopen, om
per en ftoutmoedelijk flagh te leveren.
Dat hy eerft met zijne en al
des Admiraals fchepen onder Ltjjoe
zou vergaderen 't welk hem, op des
Admiraels fchrijven, mede beft dacht
:

re zijn

:

daer by

want zoo ghy voeghde hy
met acht fchepen onder
,

|

git

dage bekomen had) wieitd'Admirael
hoe, korts na zijn vertrek met d'acht fchepen buiten ^emuy om, van Si^g/ mo>ig tijding was
gekomen,öm van onder de hoek van
Putbayntyens de TartariJch€-]onken
te vertrekken :gelijk zy zich ook den
achtienden dezer onder zeil begeven
hadden, en het naeu tufTchen Quetnuy
enhetvaftland gelukkelijk doorgeraekt waren, en nu tegenwoordigh
onder den' wcftkant van Quemuy geankert lagen van waer zy den Admirael met zijne fchepen konden
zien leggen.
Voo.de.s was zijn
fchiijven
dat Tonganpek hem had
laten weten, hy onder de Koxinders
met zijne Jonken was geweeft en
diie vanden vyand veiovert en in
den brand gefteken hadde
daer
hy noch gene van de zijnen den
vlam noch btand ja ook niet dat
Tonga>tpek{\3L(t^^s geweeft was, vernomen nochte gezien hadden. Dies
hy geloofde dat zy bang waren èn
hetflechts een vercieitwe.k was. Te
meer, naer dien zy op hem verzocht
venvittighc

:

:

,

,

:

,

,

,

hadden dat hy fich met zeven fchepen wat verder uit, en d' Admnael
met de zijne wat nader na hen toe
zoude zeilen.
Op deze twee brieven d'een van
loM^anpek
en d' ander van den
Schout by nacht Fenvei, liet d'Admirael hen niet anders weten
als
dat hy zich des daeghs daer aen nae
hen toe en onder het Eiland L/Jfoe
zou begeven en des vyands Jonken
trachten te verflaen en wanneer hy
anker lichte, de Schout by nacht
zich ook na het Eiland LiJJbe zou be,

,

,

:

,

:

geven.

Met den dagh ontfing d'Admirael
door een Aox/»s vaeituigh eenen
blief, dooï'tSioubontok oi SummepC'
LiJJoe ten anker te komen
wanneer /iou,t\vede of naefte perzoon van A/wwy als dan te zamen gevoeght den /ia uit name van den zelven Aimjia
vyand zullen bevechten en ver- Kopcins zoon aen hem gefchreven.
flaen.
Dies verzoght hy dat d'Ad- Deze luide aldus:
mirael nefTens hem den rover met
Summimpeftou zent dezen brief aen
een onverzaegt hertegehefdeaente
den
HoUantfch Opperhoofden op
taften.
By den brief van den Schout by de fchepen.
nacht Fenvei ( dien hy
benevens
Den ifihoudvan uwen irief, op gifli'
den brief van ToMganpek ten zei ven ren vntfangen heh ik ten deele ver,

I/j/öfgeankertzijr, zal de vyandons
niet kunnen beletten by u onder
:

,

,

,

,

,

,

,

,

Sf

Jiaen,

2
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ft aen, namelijk,

djtgy met de Tartaren

[

alreeeenverlintems helt gemaekt, om
ntet elkandre als vrienden en lontgeno-

j

ten te leven en tegen s den vyandzamen
Goet is dit: want ivy weten
,

I

tejlrijden.

;

vanoudsdeHolhndcTSwoorthoudende
zijn

,

enhunleloften

,

eenmaelgedaen

'

,

j

Daer en tegen zijn

zoeke^ na te komen.

\

vergiffenis

,

en met fchoone

,

,

i

,

,

,

,

,

den.

j

,

gen noch

ivillen

wy

tot

Daerom mo-

hen overkomen

,

i

|

'

nochte ons hunner gehoorfaemheid on-

derwerpeH

Daer om

kunnenmvejchcpen alle faers in Tayoen aldaer met malkandre
handelen: waer toe wy ulieden willen

wan komen

dat

deT-a.ttxxtn.hunneleloften niet houden,

en geheel ondeugend zijn.

Op het Eiland Formofli zijn noch tegenwoordig twintigh duifent Koopluiden, die alle Jaers aldaergroote meeni^^htevan Suiker toemaken.

Ie loften ge-

en zijn desverjeekert

ulieden te vereenighen. Hier in de[e Reviere
desgelijks in de havens
van deefe Eilanden zijn veel Zanden
Klippen en Reeden.
Dies zijt
ghy qexvaerjchouwt , in het over en
weeder laveren voor vaft raeken met
uwe Schepen en alfoo fchip-lreuk te lij,

zocht, dat ivy tot hen zouden overkomen,

IVy weten

niet

j

hen zonder eer en eet te letrachten , van
't leven Ie rooft zijn : gelijk wy van deze
hedriegelijke parten der Tartaren, genoechzamen Hij ken hellen, aen Equon

hechten

niet geholpen.

meer
daer van Jchrijven.
C/^ Hollanders
helt een oprecht herteengemoet. Derhalve tracht ik
en Sepoan ons met

door

Lincioe, Koki, die de Tartaren tet
grooten ftaet verheven ; maer naderhand zonder reden jchelmachtig gedoot
hellen.
Zedert twintigh jaren herivaertS hellen de Tartaren f allen tijden getracht onzen flaet aen de hunne te

:

Holbnders
len zy mv de

om fullen wy u voor ditmael

de Tartaren leugenachtig]} en ledriegelijk: alzooeenigevand onzen, die zich
voorhene onder der Tartaren gehoorzaemheid legeven hadden , na het Ie-

komenvan plechtelijke

daer toe hellen ons de
Noit fulprijs
daer
en
van gelof
ven.
JTy hellen weer van der Tartaren aert en meiningh in devoorighe
Irieven gefchreven.
Ghy jult levinden en mooght recht oordeelen of wy
de waerheid gefprooken hellen : daer-

verkreeghen

!

,

^f x^^« Tamfuy f « Kelang , voor henen
ly de Hollanders lewoont , en voorjien met goede Havenen voor uwe Sche-

Staet defe plaets tt niet aen , ghy
onaengejunfy ons alle jaers pen.
mooght Lamoa daer voor kiefen : of
te vuur en te zwaert dreigen m.et hunne
Jonken naer Aymuy te willen over- jelfs ,'L'xmo'^niet legerende , een plaetkomen, en Koxii\g:i en Jïjne onderda- fe nemen. JVyverJoeken dan , dat ghy
nenfich onderworpen te maken, en te ver- haejtigh wilt zenden een acnzienelijken
volgen : maer fy zijn t'ot noch toe niet perzoon , neffens den Hollander Afgekomen.
Doch nu hellen zy de Hol- flxni , met den welke ik een lejluit malanders tot lyftant geroepen , om de ken zal van uwen ftaet.
Op Zakkam
:

Tartaren te helpen tegen ons. War
voor zy u lieden beloven , dat ghy jaerlix in hun land foud komen handelen.
Maer de Tartaren en zijt des verfekert , houden de fpot met u lieden , en
meinent niet eens met ernft of trachten
na te komen, 't geenjyuleloven. Ook
ivetenwy, dat foo wanneer gljy met de
Tartaren tegen ons in zee komt
fy fonder alle twijfel fullen vluchten en moeten laten defe landen aen Sepoan, gelijk

nevens de Weduwe van Jakob
Valencyn, en den Leeraer, zoo Vrouwen,
Mannen
als Kinderen, noch ly de
zijn

,

hondert perzoonen.
ik zal dat e lijk een Jonk geven , en
zenden Afl;im daer mede naer Tayo-

,

,

wan

ons verflaet

,

is

Singlamong f« Lipoui
:

deeze

overwinninghe

door d'onfen en onje krijghs-knechten

om de gevangen te halen
Iren gen

,

en aen

zoo dat qjy dezelve voorts naer Batavien mcogt overte

,

voeren.

,

fullen J'eggen

,

uwe Schepen

,

hy defelve tot noch toe Iefit , en daer van
de rechte erfgenaem is , en niet de Tartaren. Zoo ghy al nevens de Tartaren

,

De Hemel, Zon
j

\

en

Mane

weten.

JVy verz oeken datgy
met uwe Schepen de Tartaren niet gelieji ly te ftaen\ maer zent naeen an-

dat ik niet liege.

dere plaetfe. Da» foo gy volgens
,

wé-/

Singlamong gemaekt,

zoek niet vermogt te doen
^

,

lejluit,

ons ver-

fo fchrijve
ons

na V Keizerrijk van Sina, ofTaiJtng.
ons zulx aettftoiits

,

tien fchepen onder

ofzeile

met uwe vijf-

Lauloo

,

zelve te vergelden

.

ren,foo in 't geheel noch in Tayowan
zijn, en brenge dejelve naer Batavia.
ik geve u te bedenken welkgoet ofquaet
voor uwen (laet wejen fat. Bedenke u

mogen geraken.

uwe meenin-

weten En 00 ghy met
ons niet begeert vreede te maeken ,\
iken Sepoan heb noch vijfhondert zoo
grooteals kleine Jonken : beneven twee

f

fchriftelijk

met byvoegen»

om Gods wille geliefden te denken
om uit handen der Sinefen eens te

,

hier haeflig op en late ons

,

d'onzen, zoo wanneer de Tartaren
onder Aymuy mogten komen , met
hunne fchepen van daer wilden blijven; wijs makende daer geen water
genoech voor hunne fchepen te zijn.
Eindelijk verzocht de Neerlander
voornoemt by den zelven brief,
d'Admirael om de verloflinge van
hem en d' andere gevangenen toch

en zie ons

gevecht aen : welk wy met de Tartaren
zullen houden Ghy zult fien , hoe deerlijk jy vluchten zullen : want wy vermogen niet met onje Jonken tegen uwe Jchepen teJïacH Maer laet ons met malkandre vereen i^en en den koophandel dryven en neme uwe vrouwen en kinde-

ge
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hondert branders : waer medewy uwe
fchepen tot den gront toe Jullen verbranden. Wy jullen dan (ien engewaer
worden: of de Hollanders welvechten of

I

niet.

D'Admirael antwoorde aen Sepoan of Kimfia : dat d'onzen met de
Tartaren, voor het ontfangen van zijnen brief, een verbont gemaekt hadden , en hunne gewoonte niet was
hunne oprechte getrouheit zonder reden te breken. Dieshy voor dien rijt
dan hen
niet anders Ronde doen
voor d'acngebodtne zaken te bedanken met verzoek hy onze gevangenen niet qualijk geliefde te handelen want d'onzen zijn volk zoodanig bejegenden , dat zy hen bedankten. Het dubbelt van dezen
brief wiert ook aen onze gevangenen
gezonden, ten einde zy daer uit de
meiningen van d'onzen zouden ver,

,

In het feventiende jaer

Keizer

JungÜe de

tiende

,

van onfen

Mane

den

,

negentienden dag.

Nevens dezen

brief

was noch een

ander gevoegt van den gevangen
Neerlander 7d« fanfzvan Bremen uit
de Siitefe vloot, onder het Eiland ii/
joe geankert leggende , aen den Admirael gefchreven. De inhoud voornamelijk was
dat Koningh Kimfia
en zijn tweede perfoon Sioubontok
des Admiraels fchryven welhadverftacn, en daer uit, tot hun leet wezen
befpcurt, het te laet komen van hunne brieven. Doch waeren echter, wegens het fchryven alfle het wel inzagen noch verblijt en verzochten
derhalve d'onzen hen geliefden by
te ftaen en met hen aen te fpannen
of ten minde zich oneenzijdig te
houden en tegen hen niet te flaen
maer hen met de Tartaren in den
bocht wilden laten fpringen
als
wanneer zy kans genoech op de zelve zagen. Dan by aldien d'onzen
met de Tartaren te grotelix ingewikkelt mogten zijn , en niet van
,

,

,

,

,

,

,

,

;

hunne Jonken konden blijven verzocht hy derhalve, d'onzen macrover of ter zijde hen heen of wel met
los kruit op hen wilden fchieten. Zy
zouden niet nalaten den onzen het
,

:

flaen.

Des voormiddags ontrent negen
uuren ging d'A dmirael met zijne acht
fchepen onder zeil , om de Sinefe
vyants oorlogs magt fterk over de
hondert zoo kleine als grote Jonken, die daegs te voore onder het Eiland Lijfoe ten anker gekomen waeren.enaldaer noch lagen, flag te leve,

ren.

D'Admirael liep bezuide het rif,
welk van de vvefthoek van Quemuy
leid, hene, en zag toen den Schout
by Nacht Verwei met zijne byhebbende zeven fchepen beneffèns de
,

Tartarifche krijgsmagt , die tullchen
Quemuy en het vaft land door quamen, naer hem toezetten. Midlerwijle gaven des Admiraels fche-

pen op des vyants Jonken die haer
aldaer onimoeteden met hun ge,

,

damp en kregen alzoo de wint ontrent den middagh
met ftilte na het oofte liep, beter
fchut luftigh

gelegentheid

,

,

om
Sf

,

's

2

vyants Jonken
tuf-
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^2_,

het gewelt van den Tarter geraekte,
tuflchen liffoe en Quemuy te bezetten,
en ook eenige van de overboort-geaf
vluchten
het
en haer den pas voor
1

Alhoewel hen nochecnigevyands vaertuigen dicht onderde
wal ontfnapten, en haeren koers na
Aymtn fielden zoo dat donzen maer
ontrent vijftig grote oorlogs Jonken
van den vyant, tu/Tchen hunne acht
van buiten en zeven van binnenkorc fnijden.

1

,

:

noech,om hunne eigen Jonken te redden, te doen hadden want het met
hen krap omquam
of zouden het
alle tegens den ftrant hebben moeten
aenzetten:a!zoozy,dooronfekleene
ondiepfl gaende Jachts
op het beraemt teken van het laten waien eener witte vlagge , zeer achtervolgt
wierden. Maer het krachtig wrikken
(naerdien de Jachten doorftilte en
:

fchepen enderTartarskrijgsmagt, beknelt kregen. D'onzen dan
befchoten die van alle kanten heftig
waerover de vyant, na dat een der

mende

,

,

groote Jonken te gronde gegaen
was groten vlijt aenvvendcn om
hen t'ontvvijken en in des Tarrars
,

,

fprongene Tartaren weder door des
Admiraels Koya opgevifcht wierden. Dit poogde den vyant hen niec
te beletten naerdien zy, op de komIte van d'onzen daer ontrent , ge-

,

vloot, die zich buiten fcheuts hield,
en niet eens na des vyants Jonken tegen zuidelijke koelte niet konden
taelde, te geraken gelijkzeook, na vorderen) was haer behoudenis. Bedat zy deftig van d'onzen met mus- halve eene die het hoog en droog op
:

,

en heel de ftrant van Quemuy zette , en waer
ketten en gefchut begroet
van het volk na land zwom. Tegens
waeren,
gcfcheiden
van den anderen
den
avont begaf zich de vyant zeer
met ontrent zeven of acht Jonken,
onder die van den Tarrar quamen ge- verftroit met d'ebbe om dezuid: doch
roeit, en klamten de Tartaren (daer een troepon der de wal sznQuemuyhy
d'onzen vermits de grote ftilte zoo den Schout hyn^ichiiVenvei tot laet in
haefl: met hunne fchepen tot onzet den avont nagejaegt.ontleide het met
niet by konden komen) aen boort, en wrikken. Hier mede dan was het den
weerden zich met hun klein getal vyant ontvlucht , en nam het gevecht,
Jonken , in des Tartars gehele vloot, door het vallen van den avont een
llerk ontrent vier of vijf hondert , als einde. De Tartarifche Jonken liepen
,

,

weder den weg van waerze gekomen
waeren, achterwaerts om de Noord
van d'onzen af en quamen d'onzen
onder het eiland Lijfou ten anker,
d' Admirael had flechts door zijne

deftige zoldaten toebehoort.

Derhalve die van den Tartar,na biedingevan weinig tegenweer, zich onder onfe fchepen quamen vertrekken,
latende twee van hunnejonken in den
loop: d'eengevoertbyden Admirael
Mattitelauja of 5f/e/o/^, Stedehouder
van de Stadt Soancbieuiv en d'ander
by d'ovtiiiejii^ioetok. Deze wierden
van den vyand (alzoo de Tartaren
met vijftigen daer uit ja, eer het eens
ter degen daer noch op aen quam,
buiten boort fprongen) vermeeftert
en gcplondert doch lieten die weder drijven, ftekende een der zelve
inden brand: daer na toeden Admirael zijne Koyatot uitblufling zond.
Doch eer dezelve daer by quam,
wiert door de Tartaren, die zich daer

,

:

zeilen alsanderzintsal eenige kogels

,

gekregen; maer gene gequeften en alleenlijk eenen dode, de llaef van den
tolk Melman : d'andere fchepen hadden gene dooden
maer vijftien of
:

|

i

,

i

!

,

\

|

[

1

in verfcholen

hadden gehouden, als
ook door de genen, die uit het water
daer weer aen gezwommen waeren,

zeftien gcqueften.

Als toen heeftmen gezien , wat
voor bloode menfchen de Tartaren
waren; want zy met hunne gehcele
vloot, wel viermael zoo fterk in getal,
als de vyand, niet tegen zeven of acht
Jonken,(gelijkgezegtis)dorftenflag,
leveren; maerquamen hunne behoudenis onder ons gefchut zoeken, latende hunnen eigen landaert, ja zelfs
hunnen Adminxel Mattithelauja o{ Be-

tetok, en den owci^cjantoetok die op
ook: de Jonken dootgeflagen wierden, in
d'andere veroverde Jonk weder in de ly. Zeer bloohertig droegen zich

gebluft

:

dies dezelve

,

,

gelijk

!

de

»a

't
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ands Jonken diezy onder Aymuy na
desTartarskrijgs-macht,dichaereen
weinig daer na ook vertoonde, zagen
ftevenen
en quamen voorts twee
uuren voor è^&n middag het kanael,
welk gemaektword van het vijfde of
weder eiland van Toata , en het Noorder of derde van Go«r/'o(?,inzeilen.Dan
alzoo hen in die enotedeltroom tegen was, konden zy niet voor den
middagh by of onder des vyands
fcheeps magt, fterk o ver de honderd
groote oorlogs Jonken en groot getal van kleine vaertuigen , geraken.
Zy dan daer dicht bygekomen , bevonden dezelve tegen de Tartars
Batsjang, daer mede de Tartaren be-

deTartars,cndorfl:ennietaenvallen,

want
noch zich zelfs verdedigen
van
moet
waren
mannen
by aidien zy
G^eweeft weinig Sinefen zouden het
na vertelt hebben alzoo d'onzen den
vyand, hen genoeg in handen hadden
gedreven, en zo afgemat door hun gefchur dat zy weinig tegenftants zouden hebben kunnen doen daer zy nu
llechcs met het verlies van vijf of zes
Jonken, die door ois gefchutinden
:

,

,

;

,

;

gront gefchoten, of tegen flrantaen
gejaegt wierden den dans ontfprongen. De vyand behielp zich, w anneer
wat dicht by d'onzen was zeer met
pijl en boog, diezy met meenigtein
de fchepen en in de zeilen fchoten:
defgelijxmetfchroot envuur-pijlen: zigwaeren, hun paerdenenvolkop
het eiland ^yw/wj te landen, flaegs te
doch deden weinig werking.
In den avond wierd de tolk Mei- zijn. Hier mede hield de vyand op
»7<j»doordenAdmiraelna Tonganpek onze komfte nietlanghftant ; maer
gezonden ten einde te vernemen, en zocht zich (Irax tot vluchten te begeaf te vragen, hoe het bygekomen was, ven. Wanneer d'onzen dit bemerkdat zijn volk hen niet beter geweert, ten, fneden zy hen den weg der wijze
en zoo v^:rre van des vyands Jonken af, dat het meeft getal gcnootzaekt
zich onthouden had. Volgens ver- was zich dicht onder ons gtfchut
flag van den tolk, had 7 ö^^^w^É-i- ge- te vertrekken
want zy anders teantwoord dat 'er een verflagentheid gen ftrant zouden hebben moeten
onder z;jn volk geweeft was. Ver- acnloopen. Derhalve wierdenzy ook
zocht voorts op den Admirael , hy, niet weinig van d'onzen begroet en
met het opkomen van demane, zich twee hunner in den gront geboort.
met zijne fchepen tüfichen het eiland endederde,zoohettoefcheen,magGoHtfoe en d'andere kleine eilandjes, teloosraekte want dezelve noch nadaer onrrentjnay^yw/fygeliefde te ver- derhand door Lipous Jonken opgevoegen als wanneer hy binnen d'ei- bragt wierd. Met deze groetenis dan
landen en de vafte kullen door
met begaf de vyand den onzen door zijn
de Jonken mede derwaerds zouden fnedig zeilen ontfnapt zich t' zeevertrekken
alwaerzyelkandredan waerts: eenigen naer ^emuy,Qn3.nde.'
zouden kunnen ontmoeten.
re n3.Gou/foe : ook zommigen dicht
Den twintigften, twee uuren voor onder den wal van het vaft land daer
dag gingd'Admirael met degeheele zy wel willen d'onzenhen niet konvloot onder 't zeil na Aymuy, en liep den volgen, üpoui dan , die uit de relangsofbezuidend'eilandenvanToiï- vicre Chinchieu na het eiland Aymuy
/^, en quam alzoo voorby het vyandwas komen afzakken, de zegen der
lijk eiland Goutfoe- Binnen het welk
HoUanders.op den vyand bevochten,
of onder AymuyswA, zyeenAöx/»/^ vernemende, (tierde aenftonds een
vloot van ontrent honderd vijftigh ^^j/j/^wgaen boort des Admiraels, en
Jonken zagen leggen. Devyantdeed liet hem weten dat hy daer boven
van het land te mets een (tuk loflen, by Aymuy met zijne Jonken quam
na d' onzen toe hoewel het niet half aenzeilen met verzoek d' Admirael
kon toedragen miffchien uit vreeze aldaer by hem met zijne fchepen wild'onzen met hunne fchepen aldaer de komen. Ditliethy weten, opdat
mochten komen. Des nietcegen- d'onzen op die Jonken, als de zijnen
ftaende gingen d' onzen hunnen infgelijx niet zouden fchieten Als
gang, naer het grooter getal van 's vy- toen verdonden ook d'onzen dat de
Tar^ƒ 3
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Vervolg op het tweede Gezanrlfchap

Tarcaren op Aymuy zedert des morfchip:niettesenftaend^^««-„ -r
gens vroeg tot noch toe met landen rifclie
?'^'"'f^
van hun volk en paarden bezich vvae''"
?'
ouam^'^'^'"
ren geweeil
^^
overzuJx zichgenoeg- mogen
m^I
?'''^>^'^''^"g^n'
zaem meeftcrdaervangemaekthad- lieden
^y
eenent;
^''''^^''^' ^^den
maer echter herlanden aen deSder
vTn r/
I'"
^"^ °^^^ '^
dien kant niet hadden derven onkomen
^^"^7 den Admidernemen vooral eer d'onzen met
^aeHnachr.
hun fchepen êi.ch, by de werken ge SÜa'
^ ^^'^'"^^'^'^'^^'^^^«v^"
komen waeren. Ook wierden d'on- j^^f^ J^'^^^'"'g voor zijn vertrek
zen veru-irtigt
dat r..^4"/^et .
da^^^^^^^^^^
""'"'"' "'^"^^«r, wie het
zijne byhebbende Jonken noch
niet ook zonW^
^^^^^ van de
hy d\^ van Upoui noch ook on
"V^^^^"
'" '7^^^^'^°"^" '«aer hen en
trent het eiland
^^^^^Twas verfche'
nen
en by gevoeg
e^^^^^^^^^
zelve ook ge^e ktfndfchap
hid be d n Tart^ar3ir'"^?^"^^"^°^
komen. Weshalve d'Admiraelin
overkomen alder zn W
'"'^^^'l
;
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met dezelve B.tj.., den ondt
koningh S..g/an,o.genVchl,Zil
pou^, lederbyeenbSzonderen
brief
hoewel meeft van een zelven
yl

'

A?
'^r^'^^
MaX"

:

""'"''^

il^W^^

mhout

^^eeftd'Admiraelden

by verzoek
''^ '" ""'^"'''^y ^^^^^ van
''" ^^" ^^"^^
=

dez.I vf

S

verwutigde al 'tgeen z.ch op
den zJ: overtven e^^^
venden onder ^«m/.y,aiirchen
'^''^^ ^^^^ fijnen
d'onKi^^"'^^'^
Op
^^^°"^^"
zen enden vyand, toegedragen
hun lang aenhad
f
Des namiddags zateT^d'Lzen
''^
nd r'vier Sinefevyandl
""^'" "'" ^^ ^^°"Jonken enCaes wenend
van ^...., op hen
afkomen'^3
'

'

t

•

!

f"

'

ge^e

e

voornemens waeren verby
hunne
fchepen,enalzoototdenfaL;rvè
te komen
maer dezelve wierden

'^

ivft^^^^^^^^^^^^

;

door'tgefchutgeftut, en gedwongen
byde fchepen !e ankerei

d^^^^^^^^^^

nfif
I

'

Korr, H^^

'^'^

^^^•'^«^'^

^n ee-

^" kmderen na Jand

"^H«am
i

d'Admirael
eenenh ? '"
'^^'^'^^^ ^^^ ^^ ^^"
Tnzen d'.^"//^n 'Ie

Derhalve
voeren d'opperhoofdenvandedichft
zegen over de
vvl?
aenleggendVjachten dalraenboorf
e nenhn'°'^?'''^^.''^^^^^^^"^^«P
en bragten de Jonken
,!"^"5°Senberggeftaen,endenf]ag
volgen sTft
van den AdmirieUnt
" '^''' voor ^j..^, net ex^
entfnfcLip
."^^'Jnjcnip gen
ef oogen
n
in'r,«:^^„„.-.'.
aengezien en be/peurtde
en in
t midden van
de vloot. Deze vyand
wand \7nf\r
r
voor J'«
d'onzen de vlucht
door d'opperhoofden
genovoornoemt be- men had.De
brief vertaeltjuidealduszocht, deden zy aen
den Admirael
l^pou^ oppergefaghehber
verflag :zy
en VeltVelt-overovernietsingeladenhadden als n^'^'^yiP'^^^fi^'^^^^^r
zes huisgezinnen
/^^//^.--.^..^
dn
leftaende in man
fw//''^^
^^^'^T'/^^^^
"^^'^ ^°^'^"
vrouwen en kinderen
^
engehuderdes
«^•^'-i, uoK
ook een
ee^n.r
-u,,„
par- /
-r
thyehuifraet
en eet,""
ee^ware^
waren, tot
t:tCbSr;l^?;">:'
hun eerbiedige groetenïs ^-f^^^/-/.levenl'f
aen den Holland^"'^"hout. Des d'Admirael
Jefjen Zee- Admirael
vZl
verwittigt
verklaerde de Jonken onDen een en twintighflen, des
vry. en tgeen
morgens
daer in was tot buit
yoeg
heh
voor het
, '"' ik op ''^
den top
desLergsuwc
'
^'^ ^esLe,^Z
v^irvlndef hepen H^ê:
S'"^
toe kregen de
oDDerlw!f^:jj ^"'"^^' ""'^ "f' J<^^^^pente aemoetoefien
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gebragthadden

den
van door hcnfals
niet van vva'erde
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den
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^^'idf'^f^T^u he'''^{^'^ de Hollanders oprecht
^^ -^l niet nalaten
defe
^'!'T''"""""
'"^'" '^^^^ ?.'daen,
'
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t^'^'^'^r

V^V

te wor
ook alzSoVfchiedeTr

het brengen, door
een ieder va^ ^in
ontren? zijn
ontrent
ziin
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bekomen Jonk achter of

)

Z'iyt'^'''"^''^
Kejjer
bekent te maken

^'"'^'^ '^" "^fi:

en hoe de Holtan-
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lande rs dapper en floutmoedeluk zijn in
bet verjlaen 'van onfeenhunne Vyanden.
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dat Siouhontok

hem

met de eerfte diende af te zenden,al200 de Schout by Nacht, toen hy de

zijn tegen-

maer

Jonkenbegolttegenaken.zijnBoegpoorten open geaikt had
om 200
damp daer op te geven. Dies Sioujchijnen.
JVy hehben noch iets meer met mal- hontok, uit vieezevoor onsgefchut
kandren tejpreken doch j'aVtjelve uit den gevangen van Bremen een grote
jlellen tot morgen: ivaer over ivy monde- Jonk aengeboden had,die hy aflloeg;
lingmet malkander van meerderjaeken maer met het klein vaertuigh voornoemt, en weinighvolk.nevenseen
Jpre ken [uilen.
Aenfbonts fchreef d'Admirael daer wit vaentje daer op aen des Schouts
op Lipoui in antwoort dat zy zich by Nachts boort gekomen was mits
zeer verhcught en verbUjd hadden, belofte dathy met den eerften.neven
over fijne hoogheits fchiijven:alfo hy den tolk Mcuris by de Sinefen Jffam genaemt zich fpoedig wederom
l>€n daer by beloofden hunne dien
lte,reedsgedaen,doorfljnvooifchrij- by hem zou vervoegen
maer hier
ven by den Keizer te doen vergelden. toe had de duitfman gene ooren en
Ook zouden donzen nietnalae- was nevens de Sinefen aen hetjacht
ren gelijk zy aheets gedaen hadden, Vlaerdinge gebleven,
goetenbloet voor het Tartarifch rijk
Midierwijle waren deTartarsmet
te wagen: met bekentmakingzy vier hunne vaertuigengelant, enhaj^den
Jonken hadden aengehouden.ende- deftadyf)»2«ylrormenderhandingezelve weder zouden vry lat in, 20 zij- nomen
mét dootflaen en ter neer
neHoogheitzulx op hen mogteko- houwen van al wat hen tegen quam.
men te begeren maer zy echter het
Ten zelven daghe verfcheen een
zelve niet konden vertrouwen.
Mandaryn meteen groetenis-briefje
Nevens den brief van Lipoui be- van den Veldheer aen boort, den Adquam d'Admirael ook eengroetenis- mirael ernflelijk uit den naem van
briefje van defïelfs Zee-Admirael^'i- !/ƒ e»/ verzoeken, om op morgen by
tetok genaemt; waer by hy den Ad- heniaenlant in de flad /ij/muyitkomirael vier Koe-beeften van de ge- men enmetelkandrenmondelingh
nen die hy op Aymuy bekomen had, te fpreken. Doch d'Admirael floegh
liet toekomen.
het af, als te verre van de hant.
Ten zelfften dagewiert door den
Den een en twintighften ontfingh
Schout by nacht Venvei aen boort des d'Admirael een briefvanlz/'oai, waer
Admiraels een van de twee gevange
in hy bekent maekte zijne blijdfchap
neNeerlandersgebragt:metnameydf« over het bevechten der zege op den
janjz. van Bremen die de twee duit
vyant:met verlbek d'Admirael zeven
fche brieven hier vooren genoemt, Jonken by d'onzen aengehouden
aen den Admiraelgefchreven had,en die alleen tot den Tartar quamen
door een onbeleeftheit met een Si- overloopen, wilde los laten: alzoo zy
nees Chiampantje en drie of vier Sine- niet quamen om onze fchepen te befen aen des Schouts by Nachts boort driegen of eenig nadeel te doen;maer
dien dagh wanneer d'onzen teghen zich zijnen rijke vrywillig en onderden vyand flaegs geraekten geko- daniglijke t'onderwerpen. Een ander
men was te weten hy had den brief, \znTonganpek luide vertaelt aldus
door den Admiraehaen den vyand,
Daegs voor eergifierenheb tk met vergefchreven, zoodanig uitgeleit, dat won dering aengejienjjoe dapper enfloutde onzen voor eerft noch met ge- moediglijke jich uxvejchepen tegens den
fchut hem geen quaet 20uden doen
vyand in hetjlaen gedragenhehhèn. De
enhy den Schout by Nacht, des on- zee-rover nu tegenwoordig uwefcheepskundig nootzakelijken zelf monde- macht hende zaljonder twijfel uit vreling mofle gaen waerfchouwen, zulk
ik hedanke u voor mijJe vluchten,
befcheit van den Admirael bekomen
nen perjoon voorjulke weldaden , diegy
ivflordig hier noch niet gekomen
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was het briefje nietaenUmt, of Z//«?«i
dat het onliet den Admiiacl weten
nodig was: alzoo Tonganpek met zijne
fen hek.
al ontrent zijne Jonken
krijgsmagt
-y^wSinglamong
toegejonden den lafl
wiert.Ook
deedhy anderte
vernomen
om met de geheele vloot naer Ayniuy
gaen; maer vermits ik hefig was om der- mael aen den Admirael verzoeken,
want
hen ik opgehouden ge- om aen lant by hem te komen
ivaerts te zeilen
Manda-ijns
in
het
hy
zich
met
zijne
worden op Liutien, hy den Onder-koning
rijke,
o»fer %'loote in't lyfonder en onje»
beivein het verjagen der rovers Jonken,
u
dagen
,
'drie
-voor
,
ik heb

!

:

1

i

:

,

grootfte huis, dat aen lant flont

Singlamoiig.
Aengefien nu dees van voornemen is,
wet onze Vloot na Aymuy over te varen

,

zoo verjoek ik njchrijtelijk

,

delaten vinden en
,

Op

vol-

datghy vijf van uwe

gens zijn verfoek
Schepen tot Liutien gelieft te zenden.
D' Overige tien Schepen mogen op Aymuy geankerthlijven, om het vluchten
van den vy and met zijne jonken te belet,

Dit doende zal my vriendfchap ge-

ten.

fchieden.

Tegenwoordighehik

niet tot

ververjching aen u te zenden,alfo ik van
het meê gehragte niet veel overig heb :
nochtans heb ik van het weinig iets moeten aenbieden
vijftig

:

ten met drank

:

vijftig katti

,

j

,

\

tien pikol radijs.

Den brenger dezer brieven diende
d'Admirael mondehng ophetfchryven van Lipoui toe dat ny de Jonken aen zijn volk al te plunderen
hadde gegeven, als niet verdacht, de
Veltheer die zoude begeren te meer
Singlamongs fchry ven
voor het vertrek van Soanchieu aen hem gezonden vermelde geenen overlooper
meer te verfchonen naerdien detijt
van genade al langh verftreken was.
Evenwel zou hy Admirael zich eens
daer nader op bedenken.
Op den brief van Tonganpek gaf

met grote blyfchap tebel])euren merkelijk uit hunne aenzichten. Lipoui gaf den onzen grote eere
van de bevochte zege, over onze en
hunne vyanden. De Sinefen zeiden
ront uit nietzy maer d'onzen den
vyant op de vlucht gedreven hadden:
en zy deftig begroet waeren: want hy
zelf den flag voor Aymuy op eenen
hogen berg ftaende gezien en die
voor Quemuy van 'long npek genoech
,

;

:

|

:

,

,

,

:

daer beneffèns zich daer in
zeer verheugt had. Voorts beloofde
en verzekerde hy den Admirael daer
op Deze dienilen der Hollanders,
den Rijke bewezen vermits zy door
hem niet konden worden beloont, te
wege zoude brengen zulx by den
Keizerin/'c'/fi^^wierdegedaen.Wanneer dan Z.//)o«/ zijne redenen geeindigt had, deed d'Admirael hem bedanken voor zijne goede genegentverftaen

,

j

:

,

:

:

:

,

(

d'Admiraeltenantwoort:Hoehy,op
'tverzoek van .S/w^Azwo»^, om zijnen
perfoon en 's Rijks Jonken te be vrijoen voor den vyant, tegenwoordig
vijf van zijne fchepen tot onder i//of

,

heid:enwerfchteheniookmetdebeveelgeluks, op hope
d'o/izea den vyant noch verder uit
hunne roof efte.) zouden komen te
verd ijvcn.Ookfloeg d'Admirael den
Veltheer Lipout daer op drie zaken
voor te weten eerft een briefje aen
den sonlon in Hokjuu gelieven te
fchrijven,en den zelven daer by te gelaften: dat de Kapitein Nobel en koop-

kome zegen

had belafl te zeilen: mitszy,zoode
vyanden op hunnejonken afquamen,
zulx de wete by befcheit geliefden te
laten doen als wanneer d'onzen met
al hunne fchepen, om hen by te flaen,
niet na laten zouden hen by te komen. Derhalve had d' Admirael
ook daer toe genoemt de Jachten
:

Vlaerdmgen Mdiskerke, S'ieuwendam,
Buikjloot, enZeehont. Dan zoo haeft

verzoek dan voer d'Admirael, na dat hy eeifl de bekomene
vyants Jonken en twee gemene, voor
donzen te gebruiken, daer uit gekozen had, nevens den onder- Admirael
Huyhert de Lairefj'e en Hopman Pooleman by den Veltheer na lant.
De Veltheer, in het groot huis van
den jongen Kox/ng met zijne aenzienelijkfte Mandarijns vergadert ontfing en onthaelde den Admirael mindit

nelijk en

iiijfpot-

krabben

zou-
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:

namelijk ,vijfverkens ,

hoenders , vijftig enden

,

hem verwachten.
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man
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Uogenhoek
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'tverkopen van der
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Kompanjics weinige aldaer nu acn'
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zouden, door onze krijgs-knechrcn
zouden werden uitgeplundert aenteneindehetfcheepjemetdefelve,in gezien, voegde hy daer op, hem wel
de//öy^/7d'«/£Teviercleggeiide,fpoedig bewuftwas, deluiden, zoo zy niets
van daer zoude komen te vertrek- kregen, zulken yver in hetflaen teken. Ten tweede aldaer voor ^way gens den vyand niet meer konden

gebragte koopmanfchappen in alles
de behulpfame bant wieide geboden,

|

:

1

;

:

j

j

maerden betonen.

niet lang te blij ven leggen;

vyand al voord op Quemuy en andeic
Eilanden te vervolgen. Ten derden
met donzen als dan na Formoja over
tefchepen en infgelijxde vyanden
aldaer te verflaen. Het eerfl en tweede verzoek ftont Lipoui den Admirael
volkomentlijk toe met te zeggen
d'onzen aen 't bieden van de behulpfame hand aen hunne kapiteinsinHo/^alzo
Jieu nietgehefden te twijfelen
by den onder-koning reeds orde daer
,

Eindelijk quam d' Admirael ook
met Lipoui 'm gefprek wegen de vier
Jonken voornoemt, door d'onzen
aengehaelt doch fprak de veldheer
;

zelfs toen in't minfte niet

van herftelUng; maer verzocht alleenlijk , zoo
wy de Jonken niet konden gebruiken, dat d'Admirael hem die geliefde
toe te laten komen want het jammer
zoude zijn zoo zy bedurven wierden. Waer op d'Admirael hem aenzeitoegegeven was, enzy by den kei- de hy twee van de Jonken alzoo
zer zouden zoeken te weege te bren- d'onzen maer twee van doen hadden,
gen, voor zijn manhafte daden reets hem zoude laten toekomen. Gelijk
aen zijn rijk beweezen en die d'on- d'Admirael, op zijn verfchijnenaen
zen noch zouden komen te doen, hen boort, ook twee van dezelve na Lide koophandel voor eeuvvigh en al- poujs krijgsmagtdede zeilen nadat
toos wiert toegeftaen
en ook be- bevorens uit dezelve gelicht en onzonderlijk d'opperhoofden der vloo- der de fchepen N^^hoom Jonker en
te befchonken wierden. Voorts zei
Tertokn verdeiltwaercn driemetale
de hy op de tweede voordel van ffukjes: t\^'ee en dertig metale basjes
den Admirael; dat d onzen den twee- twee en vijftig wapen'rokken twinden dagh daer aen neffèns zijne tig ftorm-hoeden hondert en vijf
Jonken naer het Eiland Gcutfoe zou- zeep-mefien dertien houwers tien
den vertrekken (alwaer A/w/wj wij- yzere harnaflcn zeventien Morven in een nieuwe opgemaekte ve- lioens vier bogen.
iling bewaert wierden,) en van daer
Tegens den avontquamen de veerna Quemuy en zoo voorts na de plaet- tig koebeeften en eenig klein vee ,
fen, daer bevonden wiert dezelve door den Veltheer Lipout aen den Adquamen te vluchten. Dan wegens den mirael gefchonken, aen boort. Ook
derden voorflag van na Tayowan met wiert neffens een groetenis-briefje
d'onzen over te fchepen, gaf hy gene van Siteiok Admirael over Lipous vlovolkomen toczegginge ; maerzeide te ter zee aen den Admirael Bort geechter zulx wel te zullen gefchieden, fchreven,van 't geen hy op Aymuy verna het verdrijven der vyanden van overt had tot mededeling, het vold'Eilanden voomoemt,door d'onfen. gend in fchenkaedjegezonden.te weWijders, verhaelde Lipoui aen den ten, een pot Sinees bier acht hoenAdmirael, hoede zijnen op het Ei- ders acht enden: vier bokken twee
land Aymuy niet gevonden hadden, verkens: twee koe-beeften.
als een wethig Koe-beeften en eenig
Terwijl ed'Admirael aen land was,
klein vee: vvaer van hy in tegenwoor- verfchenen in de vlote drie Champans
digheid des Admiraels veertigh Koe- met Sinefe boeren woonachtig op
beeften en een party van het kleen het vaft lant,dicht aen het eilant Goutveehetkomen, met laft, die aen on- joe, in verfcheide dorpen met verze fchepen te zullen brengen. Be- zoek d'onzen hen een briefje van
loofde voorders den Admi'rael d'Ei- vty geleide
om tot den Tartar olanden Goutjoe en Quemuy daer zy ver te komen en zich zijner gehoorbuiten twijfel wat meerder vinden zaemheit tonderwerpen
met het
,
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korten van hun hair ,op de Tarra- Chinchieuw gezamentlijken ly Kovan longfoe ^ea»,(Yr? dewelke gezamentrifclie wijze, en het betalen
fchattin2;en,[i;eliefdentevei-lenen:ge- lijk nejje»s uwe fchepe» zullen zeilen
naer Goutfoe
om aldaer des rovers
lijk d'Aclmirael, zoo dra hyaen boort
quani,omaendeTartaren te vertonen Jonken te vermeejieren en te verjlaen.
ter hand ftelde; in gelijker wijze, als Dies verzoeken wy, dat gby gelieft de
hy aen de boeren wAwHaytan had ver- vijftien Jckepen te qelaflen nejfens onleent: naerdien zijn teken van onder- ze Jonken naer Goutfoe te zeilen en
danigheid, vier Verkens en vijf potten voorders met een dapper enjloutgemoet
den vyantte vernielen. Ten einde wyuwe
niet dran k aen hem overhandigden.
dt'den,
z>ervolgeMS den rijke bewezen
Deze boeren, by den Admiraelna
de gelegentheit der Sinefe vyanden in Peking mogen vertoonen dat gy zoo
aldaer gevraeght ,verklaerden geen veel als broeders van onze zijde ged.ien
vyant zich daer meer onthield, alzoo helt.
Op dezen brief wiert geen antzy in der nacht van daer vertrokken
waren
niet
woort
gevlucht
wetende
gegeven noch gefchre ven alen
;
zoo de brengers van den zelven.
waernatoe.
Den twee en twintigflen ontfing groore Mandaryjis voorgaven, om
d'Admiraeleenen lof-brief van zijne veertig koe-beeilen voor donzen te
Hoogheit den Onder-koning i'/«g/a-! verfchafiën, ter ordre van hunnen
mong, over de bevochte zegen op HeerenMeefter, eerft na land zoude Sinefen, met verzoek van met de den varen, en met dezelve als dan
vloot na het eilant Goutjoetettekken. weder aldaer aen boort te verfchijD'inhout luide aldus
nen.
Wel gingen deze henen ;maeir
Ghy zijt hier van verre landen geko- quamen niet met of zonder dekoemen , niet zonder groote zo/ge en ge- heeften wederom.
vaer, om onzen T-Axt3in{c\\tn rijke ten
Ten zelven dage wiert Hopman
dienjletejlaen en ons te helpen tegens Pooleman neflens den Secretaris nae
den rover onzen vyant gelijk ghy zulx den Veld heer gezonden
om den
/« der daet betoont, hebt in de Reviere brief van hare Edele
de Heeren
van Quemuy. IVanneer des rovers Maetzuyker en Raden van Indien tot
Jonken met maght op uive fchepen en on- ^«/(jwjgefchrevenjmetitaetfieeneeze Jonken ajgcfkomen zijn
zoo hebt ghy re te overhandigen als ook de fchendezelve met uwe groote Jchepen en het kaedje, daer nevens door hunne edevreezelijk gejchut doen vluchten.
Dit len gevoeght: defgelijx op Lipoune
hoorende van Tonganpek heeft geen verzoeken, hy met den eerfteeenen
kleine blijdjchcip in mjn gemoet zifr- brief aen den ATow/^ow geliefde over te
wekt : te meer alzoo znlk een gevecht zenden, volgens toezegginge, daegs
van de gezanten van Peking, die hier tCToore aen den Admirael gedaen
bymy in het leger geweeji zijn op den en als dan daer nefTens den brief des
top des berghs aengezien is. Zeer hebben Admiraels.ten zelven dage gefchredeze zich daer over verblijd , zeggende: ven en aen Po/f w<ï« en den Secretaris
de Hollanders vechten dapper tegens ter ha^id geftelt, aen Conflantyn Noj
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De gezanten hebben aenjlonts getracht

I

^f/in/Zo/y/f// te laten afgaen.

D'Af-fondenen dan met twee

floe-

zulken weldaet, aen het rijk bewezen, met pen, nevens den tolk Md'/w(j« en eenizonderlinge dankbaerheit voor
hunnen gekrijgs-knechten na des Veltheers
perzoon te vergelden
; maer door
de Icheeps-vloote vertrokken, en tegens
verte des ivegh hebben zulx
den avont eerft weder gekeeit, veruitgejlelt
doch dat ik (l zen briefdoor
e enen Man- haelden, hoezy, naerdien de Velddarijn u toe-zenden zou:
maer in ik en heer in zijn fcheeps-vlote , nogte ook
de gezanten uvooreerfl
vriendelijk be- niet op het Eiland Aymuy te vinden
danken.
\vas,naer het vaft land. tegen overliet
legenwoordigh zijn de Jonken, van Eilandje Kolongsee genoemt dicht by
,

,

Chiiiceioe gekomen

,

„evens die van

Aymuy gelegen gevaren en aldaer by
,

hem

t
na

Keizerrijk

'/

hem verfchenen waren

van Sina, ofTaifing.

ennahetafaendenzelven^
groejenis
der
leggen
van wegen hun edele tot ^iï^aw^ï, als
ook van den Admiraal, hem den brief

i

:

voornoemt, met eerbiedigheid overhandigt hadden. Ophetdoorleezen
van èiQ.\\ brief, had de Veldheer verhet fchrijven van hun edele
klaert
hem aengcnaem te zijn, doch hem
zy fchenkaedje aen
vreemt deed

af-

vertrokken waeren , voer d'Admirael , omzicheen
weinig te vertreden (nevens de I^/r^/^

j

Z.//iö«i

j

I

/é, Nathanael de Prediker ^nx\oz\\iiXs.dere bevelhebbers) naer land. Geko-

men door een grote voorftad.voorby
de wallen van de ftad, wierd dezelve
aen eenen berg, in klippen, rodfen en
oneffen wegen, heel plomp en ongc-

j

j

:

:

jjj

mogen verflaen. Midlerwijled

gezondene na

'

,

hem quamentezenden daer zywel
wiften het zijne maniere en gewoonte

te

bevonden gebouwt ; hoewel
met ongemeene hoge flene muuren.
vaft inkalkgelegt, met vier poorten,
buiten de muur uitftekende, zonder

fchikt

l

I

met
by voegen hy echter,die,alzo zy in geweer beftont, welk hem by deze gele- eenige andere bolwerken of punten
gentheid des tij ts wel te (lade zou ko- voorzien. Daer beneffens waeren de
men, en ookten aenzien d'onzen zul- wallen van de ftad niet meer dan een
ke goede vrienden waeren uitgezeid groot half uursront te gaen. Zoowel
het alkatijf, zoude aenvaerden. Dan de voor als de bemuurde ftad
was
by d 'afgezondene hem aengezeit.het zeer dicht met ontelbare redelijke
alkatijf, in het velt ofonder een tent
fchoone fteene huizen betimmert,
ten
dienilig
ook
oorlog
te
zitten
welke alle door de Tartaren verop
met verzoek hy woeft, en door den brant in d'aflche
wierde gerekent
gelegt wierden. Men zag aldaer op
'tziflveinfgelijx, (te meer het van hun
gebiedende heeren tot Batavia aen zeker plein eenige ftaken, en daer by
hem gezonden was)geliefde aen te ne- verfcheide menfchen hoofden leggen,
men, had de Veltheer eindelijk de die by den vyand van de Tartaren
zoo als die over zes jaren (wanneerze een groofchenkaedje geheelijk
niet was, dezelve te aenvaerden

,

,

,

,

,

,

,

midlerwijle

voor hem

gebragt ftont,

aenvaert, en ongeopent naer fijne tenie gelafl: te brengen.

:

Ook had Li^oui belooft, aenflonds
eenen brief aen den Konhon in Hokfieu
te zullen fchrijven defgelijx dien aen
Nobel tïï HoogefihoekMem door d'afge
fondene ter hant geftelr,daer neven te
laten gaen. Na Lipoui d'afgezondenen
met eeten en drinken wel onthaelt
had, namen zy hun affcheid van hem,
die hen als toen voor hun byhebbende krijgs-knechten een drink-penning
:

wilde ter hant ftellen
tien taylen zilvers

:

;

namelijk ach-

welk zy

in

't

eerft

beleefdelijk affloegen;maer op 't aen-

zeggen van de fchenkaedje dan ook
weer re rug moeten nemen waren zy
genootzaekt met dankzegginge uit
,

namen der krijgsknechten die t'aenvacrden: als wanneer zy hun affcheit
erlangden,metbekentmaking: zo dra
hy Lipoui 'sdaegs daer aen een teken
,

van drie fcheuten uit onze fchepen
hoorde doen, om mee na het eiland
Co«//^!? te zeilen,fijne Jonken d'onfen
zouden volgen om alzoo den vyand
,

ten neerlaegh ter zee gekregen hadden) daer in een emmer ten toon waren opgehangen
doch als toen afgeworpen en verbrant wierden, na de
wijze der Tartars.
Den drie en twintigften gingh de
vloot op het doen van drie kanonfcheuten naer het eiland Goutfoe on
der zeil
waer na toe zy ook van de
krijgs-vloot van de Tartars gevolghc
wierd , en quam ontrent ^tn middag , alzoo zy door ftilre en harde
ebbe, onder den Noord -hoek van
Goutjoe niet kon geraken anderhalve
mijle Zuid-weftwaerds van hetzelve
eiland ten anker. Als toen wierd een
dank preke wegens de bevochte zegen gedaen
in de welke zich meeft
ai d'oppcrhoofden van de viooteUe,

,

:

,

,

:

ten vinden.

Midlerwijle quamen dcTartarifche
Lijij'üe ten
anker
en wierd aenftonds, na het

Jonken binnen het eiland
:

eindigen van de dank preke d'Admi,

rael

verzocht uit

naem van Sitetok en

komen. Waer
op d'Admirael, gelijk hy alvoorens
daer
Tt 2
Tofiganpek^Qn land te
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£«/- de, tegen malkandre over , daer het
daer toe genegen was, beneven
drie
met
meeftegefchut lag, tot bevrijding van
Poleman
rejfe en Hopman
benden krijgs knechten nacr 't eiland de haven, wilden gaen bekijken. Hier
Coutloe is gevaren. Als toen bevon- op gingen zy een ftuk weegs mede
den zy , de vyant al t'eenemael van bleven daer na achter, en quamen weals hy uit het
daer gevlucht was, en drie nieuwe op- der by den Admirael
een
groot
Noorder
Kafteel
2uider zij(het
kana
het
fterKten,
pemaekte
,

van binnen met vijftig of zedig ne keer nam en fchonken hem met
nieuwe huizen gelegen in een zant- zijn gezelfchap een kopje Thee. Albay en d'andere twee water kaftee- daer icheidenzy vanhemaf, en ging
Icn.) had verlaten. Wel was 't kafteel d' Admirael het zuider Kafteel beeen onkonftelijk maer echter een fchouwen welk hy 't meerendeel uit
wantdemuu- een klip bevond gehouwen, en kunvaft en MaHijf werk
weering.tot
de hoog- ftiggemaekt; gelegen aen een Revier,
ft
bor
de
rcn met
voet,
waeren daer by veele en zeer hooge klippen
te van drie en twintig
van zeer harden klip fteen.in kalk ge- Aidaer komen veeltijds groote meenigte van Spring-hanen overvliegen,
legr, opgehaelt en de gordij n of walin
't
ronde
ruim even als een donkere wolk over den
gang zes voet breet
zoo groot als het kafteel Batavia. aerdbodem die'tland overal kaelaf
Daer in wiert niets (want de Tartars eeten ; waer uitdikwils grootehonhadden het voor de komfte der on- gers-noodkomtteontftaen: dies de
zen al uitgeplondert) gevonden, als Boeren met elkander, ieder meteen
beneven negen lang Bamboes -ried , en een vaentje
ftoelen of banken
daer onder boven aen , met een zeer groot geftukken;
en dertig yzcre
eenige halve kartouwen, Spaenfch of} fchreeuw, flingeren, om deze groo
Engelfch maekfel, zoo in d'affuiten tefwermenongedicrt, enplaeg, van
d'Admien ram-paerden als daer buiten op haer land af te keeren.
d'aerde lagen, d' Onzen maekten rael vertoefde aidaer, tot dat de aen
en ftelden land gekomen koft en drank by hem
zich daer meefter van
de
Tartaren die gebragt was, en liet toen d'Overften
wacht daer by, op dat
lleel

,

,

,

,

;

,

:

,

:

,

:

|

|

'

,

niet

zouden afhalen

:

gelijk

zy

al-

reeds ondernamen, en, voor de komfte van d'onzen aen land,gezocht hadden ons volk buiten de plaetfen, daer
het gefchut lag, te houden ; naerdien

voornoemt noodigen

,

die

by

hem

Na

het nuttigen van de
maeltijt met deze en al de bevelhebbers van de krijgs-magt en fchippers,
vervoeghde d'Admirael zich des ade Veltheer Lipoui den Admirael, zoo vonds weer aen boort ,. met aidaer
by monde als gefchrift toezegging twee benden krijgsknechten onder
had gedaen dat al het geen op dit Hopman Schimmelpenning te laten.
eiland zou gevonden worden,voor de
Des anderen daegs wierden zevenHollanders en niemant anders zoude tien yzere ftukken van land aen
zijn: dewijl op y^j/wwv niet daneenig boort des Admiraels gebragt
Ten
vee voor hen te belle gevallen was. zelven dage verfcheenaen boort des
d' Admirael gekomen uit het grootAdmiraels een Mandarijn \2i\\Sitetok,
fte kafteel
gefterkt met drie weer- met eenen brief van Lipoui aen den
bare poorten
op de weft-kant van zelven Sitetok gefchreven ten einde
't eiland
in 't midden, gelegen, traden
den Admirael te verftendigen, hoe Lihem in 't gemoet de o verftén der Tar- poui daer by aen 5/^f/ö/f laft gegeven
tarifche krijgsmacht, die hertelijken had, al de fterkten op het eiland Goutverzochten en aenhielden, d' Admi- Jbe aenftonts te flopen, met by voeginrael met hen in hunne Jonken wilde ge hy niet wifte wat de Hollanders
gaen om eens te ververfchen. Maer met zoo een kleen, dor en mager land
dit floeg d'Admiracl beleefdelijk af, wildendoen. Ook dat zoo wanneer
met verzoek op hen zy d'andere ve- de vyand daer met magt weder voorverfchen'en.

,

,

:

.

,

,

,

:

,

,

,

ftingen,gelegen aidaer op twee uitfte-

kcnde hoeken,tegen

't

zuide en noor-

quam, en zy lieden met hunne Jonken als dan niet in der yl den onzen
kon-

na

konden

te

hulpe

Keizerrijk

't

vunSina

komen de vyand
,

het zelve weder zoude trachten in te

nemen, en alzooandermael een voet
aldaer op het land zien te krijgen
daer beneffèns dat Formofa voor d'onzen vry beter was wantzy niet te
twijfelen hadden of de Tartars zouden hen dat weder helpen innemen,
om het zelve als voorhecne te bezit:

,

len.en diergelijke redenen meer. Dies
verzocht de Mandarijn uit den naem
van Sitetok ; d' Admirael het afbreken der vaftigheden geliefde toe te

ofTaiJing^,
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gading is. Onfe krijgsknechten zullen
daer na aen lant komen en mede fien iets
te hekomen , en voorts de Steden af te
trekenen de huifen te verbranden : alzoo ivy die niet hegeren te houden. fVanneer op
alles volhragt is , zul-

Quemuy

len
IV at

wy voor der met elkandre hejluiten
ons jal te doenflaen.

Den

en twintigften des morgens ging d' Admirael, beneven de
Jachten M^rj en Zierikzee,g^\\}V.t\\)\i
met de Tartarifche Jonken na hetEilant Quemuy onder zeil, en quamen
vijf

ftacn. Dan d' Admirael liet Sitetok naden middag ondereen Eilantje,tufdoor den zelven Mandarijn monde- fchen Liffoe en Toata, ten anker. Midling weten, dathy niet begeerde de lerwijle voer d' Admirael na het Jacht
Tartaren «en hand daer aen zouden Buikjloot welk dicht onder het Eiflaen
alzoo hy daegs daer aen by lant Goutjoe nevens het merendeel
Lipoui aen land zoude komen en al- van de vloot, ten anker bleef leggen.
daer met elkandre fprekcn. Een wei- Aldaer dan deed hy den raed by een
ijig tij ds daer na bequamd' Admirael
vergaderen om een befluit te nemen,
eenen brief van Ltpoui aen hem ge- of men het Eiland Goutfoe ter oorzafchreven deze luide aldus
ke van deffelfs veftingen reets daer
Tegenwoordig heht ghy 'veelmoeite, op, in bezit zou nemen, en dezelve
met den vyant te verjagen. Doch nu is veftingen met krijgsvolk bezetten of
niet meer overigh als het EilandQueniet
Hier op in achtinge geko,

:

,

,

,

,

:

:

i

muy

.

D/es verfoek ik

,

dat ghy nef-

fens Sitetok f « Yov\gznT^tkderwaerts
wilt vertrekken

,

om aldaer den vyant

volkomentlijk te verjlaen.

De Holhmt-

jche krijgsknechten zullen aldaer eerfi
aenlantgaen, en nemen het geen hunne

men

, nictcegenftaende de Tartaren,
volgens hun fchryven
het zelve
niet gaerne zouden gezien ; hoewel, zoo d'onzeii hart daer ophad,

den komen aen te dringen
hen
'izelveook niet volkomentlijk zouTt 3
den
,

Vervolg op hei tweede Cezantjchap

,,,

afgebroken daer
den kunnen geweigert ; maer hen Tartaren wierden
beneffens zy op het Eiland Quemuy
verblijf en bezitting aldaer gedoogt
met roven en plunderen lullig in den
eenftemhebben zoo vviert echter
mehjk goet gevonden en verflaen het bocht fprongen. Dan dit vvaeren de
Eilant Goutjoe niet in bezit te nemen, beloften niet door Upou'i zoo fchrifnochte krijgsbezetting in de vaftig- telijk, als by monde acn den Admirael
heden te leggen maer te gedogcn,dic (namelijk den onzen alles daer tot
doorde Tartaren wierden vernielt, en buit zoude worden gegeven) gedaen
om verre geworpen : namelijk uit Hoewel daer niet veel fchats te halen
oorzake het een klein eiland was, was. Maer zagh men evenwel hier
daernietopwaft,eninrichfelfooktot aen hoe zy met hunne woorden en
voorrplantinge van eenige vruchten gefchriften fpeelden, en men daer op
onbequaem ja niet een ftuk brant niet vaft betrouwen mogt. Desniethout op te krijgen is. Daerbyquam, tegenftaende gaf d'Admirael aen ee(en was wel het voornaemfte,) zoo nig volk van zommige fchepen verd'onzenhetwel bezetten wilden, als lof, regens des morgens aen land te
noodzakelijk zoude vereifchen , zy gaen , ten einde ook te zien of zy
daer door hunne magt grotelijx zou- noch wat opdoen konden
OndertuiTchen ging d'Admirael
den hebben komen te krenken en verzwakken die zy nochtans wel van met den onder-Admirael en Hopman
doen hadden , en hen oak regens den Poleman de Stad eens bezichtigen
vyandop het Eiland /orwo/^ (niette- Haere muure was vaneenonbezuif
doch nergens na zoo
genftaende de Tartaren al met hen de groote
hecht
en
fterk,
welk
noch
als die van Aymuy. Zy
vertrekken
quamen te
ganfch twijfelachtig ftont) wel de fta- was een uure gaens in 't ronde, en had
de zou komen, zoo zy iets, ten dien- daer in vier grote poorten, beneffens
fle van de Kompanjie, aldaer zouden vijftien of zeftien (lukken licht yzer
gefchut , die de Tartaren vaft weguitwerken
Voorts was de ftad ook
Des morgens, den zes en twintlg- fleepten
dicht
metfteene
huizen betimmert;
zeil,
flen,ging d'Admirael weer onder
gevolgt van negen fchepen , tot on- maer buiten dezelve waeren op verre
der de wed-zijde van het eiland ^«e- na zoo veele huizen niet, als tot //yvnuy. Alwaer hy by een groot getal mny. Op beide deze eilanden hebben
Tartarifche Jonken daegs te voore evenwel milioenen van wooningen
geftaen en menfchen geweeft, die
uitgezeilt, ten anker quam.
toen zoo verloopen, als verjaegtwaebleef!
Verwei
Schout
by
Nacht
De
met vijf fchepen, als Vlaerdinge Vlif- ren. De Tartaren gingen met delandfin^e Kogge, Buikfloot en Nieuwenclam, zaten, die zy uit fchuilhoeken haelonaer Goutfoe of Pagoden Eiland leg- den fchandelijk om, zonder vrouwen
gen, om het overig gefchut voort af: of kinderen te verfchoonen. Voerte halen, en te bederven, datnietkon- den die niet alleen gevankelijk weg,
de afgebragt worden
met voorder met ftroppen om den hals; maer heblaft wanneer het volbragtendePali
ben ook veele weerlooze arme menfaden (die mede zouden genomen fchen gehakt en gekorven
en alzoo
worden omby gelegentheidtekon- met martelifercn gedood, en in het
nen gebruiken) mede afgefcheept gezicht van d' onzen op den weg lawaeren, hy als dan na Quemuy xouac ten leggen. Wanneer d'Admiraeidit
volgen. Of ingevalle d'Admirael on- alles zoo aenfchouwt had, vertrok hy
der Ojiemuy eerder gedaen had
hy desavonds weer na boort,
hem aldaer weder zoude bykomen.
Den zeven entwintigftenbequam
D'Admirael met zijn gevolg voer dAdmirael een brief van Tonganpek,
aldaer acn land als wanneer hy on- dieopdezczinuitquam
dervond de vyand van daer insgelijx
iVy hehhen vu tegenwoordig opA.y
mede al was gevlucht ook dat de muy en Quemuy, als andere omleggenborftwcringen van de Stadt door de de eilanden de vyanden verjaegt: en 't is
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,
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;

'
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nu volhraq}dt 't gene my gelaft was : Ik Iftaen. Voorrvaer geen kleine moeite, ik
ivenjchte nu tegenwoordigh u met ooherlanke u voor uwe aen ons heivezen
de
zullen
JVy
gen
te zien enmet utejpreeken vangeheu'cbeit enweldjden.
de
en
wichtige zaken: alzoo nu alle plaetjen
ftad OwtmwY geheel af-breeken ,
Siteen landen vanden vyand verovert zijn.
hitize>7^t'eenêmael verbranden.
Chinchieu
Derhalven verzoeken ivy , dat gby per^
naer
Jonken
tok zal met de
I

,

]

|

:

j

komen op
ketvaftland by ons Cinw e genaemt,
\net mijne mede gebraghte Jonken zeilen
van
verloop
ommetmalkanderente fpreken entebedaer,
na
van
naKin(iik.\d.n:
Soanchefoe
\Jluiten,wat
ons nu in toekomenden tijd te
naer
twee of drie dagen
doenjlaet. JVeshalven wy hier opQïnwQ
vertrekken.
uwe komfte verwachten en tegemoet zuloorloghgeeindigt
onzen
nu
ny hebben
onsgeholpen
kn zien.
op deze kuji : voaer toe ghy
Dees by den Admirael gelezen,
Maer den oorlogh in Tay owan
hebt
lieu
het
wy
hy hare Hoogheden fchriftehjk
IVaer
toe
gedaen.
niet
is noch
noois
weten,
dat hy genegen was, aldaer
Derhalven
den helpen moeten.
dat ghy met onze fchepen ver- zijne fchepen te zetten en wat te
digh
vm aldaer met herfteUen, en als dan zich met de
trekt na Soanchefoe
over
te leggen
zelve onder de hoek van P«//^t7y (om
Lipoui
en
Singlamong
uwe
met de fchepen boven wint te blijwat ivy nu verder doen zullen. En of
tot het bezeilen van Tayowan)
fchepen alle na Soanchefoe niet zeilen ven
en
blijven
hier
begeven
eenige
zou als wanneer zy aldaer
mogten konnen
derwaerts
om
gelegcntheid hebben zouden
eenighe met uwen perjbon
met malkandre te fpreken doch zoo
zeilen.
Ditfloegd'Admiraelaf met voor- wanneer zijne Hoogheid vijf dagen
wending van zijne fchepen te moeten geliefde op Cinwe (een plaets op de
vade kufle gelegen ) te vertoeven,
fchoon-maken.
TfrHxfimethet
dat hy hem aldaer by zoude koMiddelerwijle was
brenme».. Midlerwijle bleef hy aldaer
gefchut van land aen boort te
gen bezich
maer twee, die zy niet hare Hoogheits meininge afwachqehoorendi' weder vertrekken,

ik zal

zoonel/jken gelieft hy ons te

\

,

j

,

\

|

\

.

,

,

,

,

,

,

,

;

:

j

j

,

|

j

|
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j

deden zy met
doch quam de
bus-kruid fpringen
Stiierman van Vliffmgen met een
Boots-gezel en twee of "drie andere, door onvoorzichtigheid, in het
aen (leken teffenstefneuvelen.
Den achten twintighften bragten
Schipper P ie ter Koker en Hopman
Pooleman die meteen troep van honzoo krijgsdert en vijfdgh man
volk,
knechten als bootshet Eiland
doorwandelt hadden ontrent veertigh kinderen van den vyand
die
hier
zich
en daer verfcholen hadden,
aen boort. Deze werden door bevel
des Admiraels onder de bevel-hebbersverdeilt,hoewel met beding, van
den Heer Generael op Batavia, om
de zelve tot hunnen dienfl te moge behouden, te moeten verzoeken,

konden

af-krijgen

,

ten.

i

Den eerllen van Winter-maend,
verfcheen een Tartarifch vaertuigh
aen
nevens eenighe Mandaryns
brief
boort des Admiraels met een
van den Veld-heer Lipoui die al voor
den brief, daegs te yooren van hem
en Singlamong bekomen afgezonden geweeil was;maer door het quaet

:

^

,

,

,

,

,

weder aen ojize fchepen
kunnen gebraght worden.

,

had

niet

Hy

luide

vertaelt aldus

,

Aymuy, Quemuy, Goutfoe,

,

ele^

ze drie plaetzen, zijn nu verovert, en
de vyand is zeewaerts verjaeght, niet
wetende na wat plaetfe zich den zelven
Deze uwe daden die
hegeven heeft.
ghy met uwe fchepen aen het rijk hewe\fenheht, zullen wy haeftigh onzen Kei,

\

i

zervertoonen.

Den dertigften ontfingde Admi
racleenenbriefvan Singlamongen Li-

Ik hen nu gelegertmet

een gedeelte van mijn krijgs-macht op

,

Cinwe.- alwaeriken Singlamong we^
D'inhoutwas aldus:
malkandre hejkten hebben alle uwe
Ghy zijt van verre landen herwaerts daden , aen den rijke bewezen , door
gekomen, om met ons de rovers te ver- .eenen hoode aen het Pekingfe-hof

poui.

,

!

I

bekent

Vervolg op het

33<^

fiveeele

GezanJfchap

fchap \x\\ Fokien. Dies 200 hy nu
zoude
niet voorts vervolgt wiert
haeftig weder keren tot zijne verlatene eilanden enfchuil-plaets, diede
vyant nu uit vreze veiLiten heeft.
Ghy fchrijft dat ghy naer gedane
vermaking der fchepen naer de hoek

zelven
bekent te waken , en van hier den
iuwyotifen
hriefaftevaerdigen : ivaer
met
Keiferaenfchryven zullen , dut gly
vyant
uwe kloeke fchepen engefchut den

,

IVy zullen u het afjcbrift
Cunkdes keiferlijken briefs toefenden.

verjaegt hebt.

,

van
fee de Noorthoek van de revier e
Chinchieu alwaerik, een:ge dagen ge,

van

,

/rf/'fWi,',

met ons

den
leden, te velde gelegen heb tegens
Wanvyant, wort nu van Gey tinkon en
fumpin bewaert. Koellinwan , een

te

ofwel naer
fpreken

.S''^z»r/;:'/o£',

om

zeilen v/oud.

,

Zoo zulx de vyant quam te vememen hy zou haeflig herwaerts komen en vinden het Eilant Goutjoe,
in
't welk van duwen bewaert wort

"
"
"
"
"

"
"
"
"

,

Hopman van fijne krijgsmagt heeft Jtjn
verbli/fop Aymuy al/oo daer noch ve-

,

,

"

"

,

,

won/ngen zijn die noch niet verbrantUoiien ftaet, gelijk hy zulx gelaten
heeft alzoo uw begeeren was dat
of vernielt zijn. Voorders foo verfoek
my
dat
de veftingen op Goutfoe niet zouden
ik,foo qly iets te feq^gen had
toegefondcn worden eenige van uwe Be- y^ïgthvokcn ofte de huizen binnen
velhebbers die hier op Cinwe by my de Stadt met vuur vernielt worden.
komenmogen,enfulx bekent maken : al- Quam dan de vyant uw volk te vinden als ook zijne verlate plaetfe onivaer ik en Singlamong by malkandre
le

"

"

,

•

:

,

,

"
"
"

\

,

\

zijn.

"

"
"
"

,

"
verwoeil lichtelijk zou mogen ge"
beuren dat hy meefter daer van
"
wierde. Weshalve wy onze krijgsknechten ontrent deze vyantslan"
den, te velde houden
uit vreze de
"
zelve na u vertrek weder keren mog"
te. Den twintigften dag van onze
tiende Mane is ons vaneenen onzer
Bevelhebbers aengefchreven, dat hy
der verleden maent by Tonijan inde
"
haven van Tuntzaw aengehaelt heeft
hondert en zeftig zeil -jonken en
"
vaertuigen
als ook aldaer ontrent
"
de vijf düizent mannen
zoo ge"
vangen als gedoot heeft, onder dewelke als noch by de twee hondert "
,

Des morgens den tweeden verfcheen de voordraeger van zijne
Hoogheid d'Onder koningh .S/Wj»;^«2; beneven den Secretaris van den
Veld-heer Ltpoui by den Admirael
aen boort, meteen brief door hare
Hoog-hedenaenhemgefchreven. De
*
briefquam op dezen uit
,

,

,

'

,

^

,

I

,

Ghy

1

\

|

lieden hebt veel en grote zor-

,

gen.moeite en bekonimernilfe gehad,
„ om denZee-rover, onzevyanden, te
„ verflaen, gelijk ons zulx zeer wel be„ wuft is. Voorwaer wy mogen zeggen dat ghy Hollanders de fchnk
van de rovers geweeft zijt, en den
„ zelven door uw dapper gevecht hebt mannen gevangen gehouden wor„ doen vluchten. Ik en Lipouihtiixn- den , met een grooten Mandaryn
"
„ ken u voor de dienden, door u aen on- van den vyand, die by ons in 't Ie"
„ zen Rijk bewezen. Over drie of vier ven bewaert wierden.
Dewijl dan
"
„ dagen hebben wybyeenen brief aen de rover zoo na by is
en niet an"
u verzocht,om perfonelijk by ons ge- ders te bemerken flaet, als dat de
"
lieven te komen op Cinwe ten einde zelve zich op het hilandt voor„ met malkandre te fpreken van zaken noemt noch vaft maken zal, zooge
"
„ onzen ftaet ter wederzijde rakende. lieft toch dezen dienft en moeite
"
„ Waerop wy uwantwoort en befluit voor ons rijk te doen
om ncflens
"
„ ontfangen hebben en verftaen, hoe gy onze rijxjonken naer 7ongsantezei„voornemens zijt eenige van uwejlen, op dat de vyand aldaer geheelij"
„ fchepen onder Quemuy leggende te kenmedeuitgeroeitmagworden.Ten
"
„ vermaken en te verzien. Wel bevalt dien einde ben ik en Lipoui tegen"
„ ons dit. Maer de rover, uit vreze van woordig op Cinwe by malkandre om
"
» uwe en onze magt, is gevlugt,en heeft orde te'ftellen dat al onze Jonken,
» zich weder nedergeflagen op het Ei- zoo grote als kleine, mogten gereet "
"
» |andro«^/j», welke plaets mede ge- gemaekt
en zoo van volk als lijf» hoort onder het gebiet van ditLand- tocht voorzien worden, om neflens "
:
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„
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„
„
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„
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Goutfoe. Den vier entwintiq^ftenzijn
de Hollantfche jchepen met onze Jonken

iiwefchepennaer hetFilant Tongsan
te zeilen. Wel bewuft is ons, dat gy lieden meerder en beter keanifTe hebt
om ter zee te vechten, als \vy. Daerom
wenfchte ik en Lipmi dat zoo wan
neer ghy tot dezen tocht zoud te bewegen zijn, \vy zulx uit uwen monde perfonelijken niogten verftaen.
Waer op wy ons dan geruft ftellen
dat ons uwe
zullen met verzoek
wille en jneininge door deze onze
beide M;indarijns aen u gezonden,
mogte bekent gemaekt worden. Dan
geUeve gelijk wy ernftelijken verzoeken, de moeite op u te nemen en
komen hier op Cinwe perfonelijken
by ons, om klaerder en breder te fpreken van deze en andere gewichtige

naer Goutfoe gezeilt : van waer de
vyand gevlucht is zuidwaerts na Lamoa en Tangfoa. Den fes en twintig,

,

,

flen zijn de Ho/lantjche Jchepen neffens
onfe Jonken naer Quemuy gezeilt en
,

hebben daer door donjen de Steden, Jmifen en veflen alle laten afbreken en ver-

De HollantJJje Zee - Admirael heeft fich zeer dapper tegen den
branden.

,

vyand gehouden. Hetistzamen een volk
zeer moedig,om ter Zee met hun fchepen
en te lande met hun Jchiet -geweer te

,

,

\

Ook

bragt dees voordrager een'
,

gehad

en arbeit

de felve op hunne fchepen
'^^le Jlukken voeren : waer toe veelarbeits om de felve te loffen en te laden,
ver e ijdot word.
alfoo

:

,

zaken.
affchift des briefs

Zy hebben veel moeite

flaen.

d'Admirael diende op den brief van

door Singlamong hare Hooghedenfchriftelijken: dat hy

en Lipoui over hunne en onze zaken voornemens was een Jonk na Batavia
aen zijne Keizerlijke Majefteit in Pe af te zenden, omd'edele Heer GekiHg gezonden. Dees luit vértaelt.zoo nerael en Raden van Indien het voorgevallen, wegens het verflaen, van de
veel Hen onzen aenging aldus
De Hollantfche jchepen zijn neffens vyanden, en deffelfs vluchtenen veronje Rijks jonken van Soanchefoe ie laten van hunne hooft-plaetfen vfv,
zeil gegaen
en de tiende Mane den Quemuy, Goutfoe en zndere, bekent te
als wanneer
twalefden dag,onder Wetauw weder ten maken
en zoo drae
anker gekomen. Den acJotienden dan van ^J zijne fchepen een weinigh herdefelve Mane zijn acht fchepen «été'/- maekt had, zich by hare Hoogheden
Quemuy gezeilt enfeven der Hollan- perzonelijk zou vervoegen om met
ders
neffens onfe Rijks- jonken
daens ^^^"^ anderen van alles in 't brede te
i

:

{

-

,

,

:

,

,

,

j

,

,

daer aen binnen door en by onfe Jor.ken
aen de wefthoek v.tn Quemuy ten anke
,

\

ipreken.

Wy ders

deed d' A dmirael het miswelk hy had over dathaer
Den negentienden heiben d'onfen ee- volk alleen met den buid, op Quemuy
nige Jffjken binner Quemuy verjaegt : bekomen, zonder den fijnen in 't mindog den twintigfien hebben wygefien des fte ja niet een Koe-beeft daer van
rovers Jonken over de hondertviiftigh mede te delen, tegens de belofte van
Jlerk van Goutfoe op onje en de Hollant- Lipoui, zoo mondeling, als fchriftelijk
fchevloot afkomen. De Hollantjchefche- \^en den A dmirael gedaen, waren

noegen

gekomen.

,

,

,

penbefloten denvyanttujfchen hun beide,enJIoegen foo dapper onder devyants

I

)

Jonken , dat deje de vlucht mojlen nemen, met verlies van veelvolks van de

doorgegaen, aen de brengers voornoemtblijken met byvoeginge zulx
,

met onze goetaerdigheid gantfch
niet over een quam:ten einde zy zulx
rovers : gelijk wy zulks uit eenige uit ^inglamong en Lipoui nader zouden
Aymuy tot ons overgekomen ver- \htkcntm2itkQn. Hare Hoogheden,
flaen hebben. Den een en tivintigjlen dag zeiden de brengers daer op hadden
van onfe Mane ging de HollantJcJjeZee- uit des Admiraelsfchrijven. tot haer
A dmirael met een moedig herte metfijne leet wezen dat al te verftaen beko'vijftien fchepen onderlJo-xx.'x den vyand men
en ook niet na zouden laten
'

)

,

,

,

\

\

,

,

dapper te keer ,

tot onder het Eilant Ay- daer in te voorzien,
alwaer de roovers met grooTen zelven dage quamen onder
te fchande weer mojlen vlucJjten naer] heiEihnd
Quemuy, voor Goutjoe zen

muy

1

:

\

'

Fv

anker

Vervolg op het tweede Gezandfchap

j-5

anker de Jachten VlaerdingeQn BuikJhot: de drie andere, d\sKog2,e Vlif-

:

,

Jwgecn Nieuwendam konden niet uitkomen. De Schout by Nacht r<?ni;f/
deed vcrflag aen den Admirael, hoe

:

,

hy federt des Admiracls vertrek van
voleens gegeven orde noch
dacr
twintig flukken yzer gefchut uit de

'•

,

,

op 'teilant
ingenomen had

vaftisheden

vonden

,

,

Jogs-vlote

Goutjoe ge:

beneven

\

ivendam verdeilt waeren-.
Denderden, des morgens met den
dag.quamen om de zuid- wefl: hoek
een grote en nieuwe Jonk, een Wankan , en twee Koyaes zeilen derwaerts meeft al de fchepen haere

,

om de zuid-wert-hoek

den het wel gaerne ontvlucht hebben; maer hadden zich benoodzaekt
gevonden
door Üike en ziende
geen ontkomen aen de buiten leggende fchepen, zich alzoo zonder tegenweer te bieden over te geven. Dies
verzochten zy by het leven mogteti
werdengefpaert: welk zy verworven.
Ook ftondcn hen zoo zy verhaelden noch twintig zeilen te volgen,
die zy den tweeden dezer benoorde
,

:

bootsen fchuiten na toezonden, om
dezelve in hun gewelt te bekomen,
De floep van deSchoutby nacht kreeg
de Jonk gelijk ook de drie andere
vaertuigen, zonder eenig tegenweer

,

,

,

:

,

1

Zy

waeren geladen met ballaft en voorts
met rijs en padije of ongedorfchte

,

d'eilandcn van Ongko'e gelaten hadden: van waerzy met zes vaertuigen

njs.

D'Admirael en Schout by Nacht
voeren ten eerfte aen de Jonk toegerull met acht yzere ftukken. De
Sinefen van deze vaertuigen, volgens
verhael aen hen, waeren de zevende
mane dezes jaers door den jongen
Koxing van het Eiland Quemuy na
Pakka
Kitat en andere omgelege
plaetfen, benoorden /^/öyf/zÉ-w, gezonden om aldaer zoo veelrijs te laden,
alfle bekomen konden, en van daer
dan weder met dezelve fpoedighcrwaerts aen te keeren alzoo op deze

;

,

herwaertsaengekomen, waervannu
vier in onze handen vervallen en
d'andere twee om de zuid gefteken
waeren zoo zy meenden na d'Eilanden Tangsoa en Lamoa alwaerzy
hunne vaftigheden wooningen en
volk hadden. Gevraegt, of zy gene
Japanfe Jonken van fapa» komende
en den vyand toebehorende in zee
of elders vernomen hadden
antwoorden zy dacr op van neen:
maer in deze maent en nu daghelix
eenige \jiïï de zelve te verwachten
:

,

;

,

\

:

,

,

ftonden.

:

{

eilanden groot gebrek van rijs was.
Ook vcthaeldcnzy, datze d'achtfte
mane daer aen, ginder om de Noord
op verfcheide pTaetfen brieven van
Singlamong en Lipoui aengeplakt ge-

Korts daer aen verfcheen d'Admi
aen boort des Admiraels, hem vragende wat dezelve
voor vaertuigen en waer van daenzy
gekomen waeren. Ook of zy haer
tegen d'onzen te weer gefteit hadden
daer hem na de wacrheid op
geantwoort wiert. Voorders vroeg
hy wanneer d'Admirael by haere
Hoogheden óVw^/^^wo»^ en Z//>o«/ verfchijnen, en of hy met zijne fchepen
raelvan7b;?^j;ji^(?/(-

vonden hadden: waer by aldeSine-

:

zich van het Rijk afgezondert
houdende tot het overkomen aen
,

,

,

de Tartarifchc zijde genodigt wierden. Over zulx waeren zy voorncmens gewecft met deze vaertuigen
zich aen de Tartarifchc zijde te bcgeven. Dit zeiden de Sinefenopde
gr ootc Jonk, miflchicn door aenrae-

was noch in wezen om
denTartar flagte leveren:

van ^«fw«)', en aldaer onze Hollandfche fchepen gewaer wordende, zou-

,

,

fen

in korten

maer gekomen

hondert acht en tnegentig ftukken
ront fcharp of kogels die onder de
Jachten vhffingert Buii-jloot en Nieu-

te bieden, zich overgaven.

ding van de Tartaren, die hen reeds
want die van de
verpreic hadden
drie andere vaertuigen verklaerden
ront uit dat zy aldaer alies gedacht
hadden noch in voorigtn ftant en
overzulx ook hun huisgezinnen noch
op ^/y en ^«^-wz/^ te vinden: ook niet
beter geweten hadden, of hunne oor-

nevenshunnejonken na7rf/?g^o<ïvertrekken zoude
Op welke eerfte
vraged'Admiraelhemhetaendienen,
.

i

'

den cigcntlijken dag niet

te

weten

:

ent

Ka

'i

Keizerrijk van Sina, ofTaiJtng.

en op de tweede hy niet wifle , wat
onze fchepen daer doen zouden
naerdien hem van liaere Hooglieden
aengefchreven was hoe een der Tar-

in

,

339
zulx toen de gehecle

;

j

vloot, fterk vijftien oorlogs- fchepen,

:

j

weer by eli^andre was.
vierden quam een Tartars
vaertuig met twee Mandarijns , die

Den

:

terfchekrijgs-bevelhebbersovereeni-

go dagen aldaer van den vyant reets
hondert en zeftig vaartuigen en by de
vijf duizent man zoo doot gcflagen
als gevangen gekregen had. Dit was,
antw'oorde hy dier op, niet van den
jongen Koxins magt maer van een anderen rover, diezich ontrent d'eilandcn Tangfoa en Lampa onthield en

de vlote

|

eenen brief van Haere Hoogheden

waer
by d'Admirael nochmaels ernflchjk
wiert verzoclit by haer tot Cirtive op
de vafte kuil benoordc de reviere
Soanchieu, te komen ommetelkandre van zaken hunner beider flaet rakende te fpreken.
D'Admirael gaf d^n Mandarijns
voorhcnc noch óen Tarternoch Koxing onderdanig gcweefl: was maer totantwoort zoodrazijnfchipvan
zich t'allen tijden met zeerovery er- de klippen gekort (want daegs te
voore was het op een halve musketneert had.
Wijders, voegde de Sekritaris daer fcheut aen de klippige Noord-weftby hoe de jonge Koxing als nu ge- hock aen ^(?w/<^ geraekt) en nevens
zanten aen den zelven afgezonden d'andere fchepen buiten gevaer gehad, om den gezeiden rover tot by- ankert lag, zich by haere Hoogheden
ffant tegens de Tartaren te verzoe- zoude vervoegen.
ken: ook dat Koxing met al zijne
Midlerwijle quam Mouris Janfz.
magt na Tangfoa en Lamoa om zich Vifch , die by d'onzen als tolk in de
met den rover tzamen te voegen, Sinefe tale gebruikt wiert, den Ad
vertrokken was, naerdien hy niet wi- mirael aendienen en verwittigen:
fte (alzoo hy nu van d' eilanden Ay, hem van ter zijde uit eenigeTarterQuemtiy Goutfoe en andere daer on- feSinefen, met de Mandarijns voortrent verdreven was) wathy verder noemt aen boort gekomen, ter oore gekomen was dat dejonge Koxing
by de hand zoude nemen.
j

Singlamottg en Lipoui bragten,

\

,

;

,

,

:

;

:

,

j

,

:

Ten

zelve dage vertrok hetveroverde Jonkje , by d' onzen de hl/jde boofljcbap genacmt met acht ge,

vangene Sinelèn na Batavia : beneven de brieven befchcidcn en papieren aen de Hooge Regeringh al,

daer.

Na

het vertrek van dit Jonkje, behielden d'onzen noch vijf zoo Jon-

ken als Koyaes die noch den zelven nacht behoorlijk met krijgsknechten en een klein getal Sinefen, ter orde van den Admirael en zijnen Raed
gemant en voor den tijt
van veertien dagen gefpijft wierden,
om daegs daer aen onder Quemuy in
d'Erafmus Bay en daer ontrent op de
Japanfe Jonken te gaen kruiffen en
,

,

,

,

,

dezelve herwaerts aenkomende te
verfchalken en alzoo in hun gewek
zien te krijgen.
Ook verfchenen dezen dag de drie
overige fchepen aen het eiland Goutfoe verbleven, om aldaer het gefchut
te helpen innemen
onder Quemuy
,

,

,

1

j

gezanten aen haere Hoogheden,.yi«g
lamongcn Lipoui had gezonden, met
aenbiedingh zich met het korten
van-hun hair degehoorzaemheidvan
het Tartarifch Rijk te willen onderwerpen alzoo hy zijne wapenen
niet langer mogte of konde tegen
inzonderheid ter
dat Rijk voeren
oorzake van de verfcheide neierlagen,
toen onlangs gefmaekt.
d'Admirael, om daer van meerder
zekerheid te hebben, heeft door den
tolk Melman aenftonds twee Mandarijns, en ook eenen derden,aldaer mede met hen gekomen en genaemt
Kon/auja, de waerheid daer van laten
die zulx bekragtigden,
afvragen
met by voegen de vyand nu jongft
door ons gefchut zoo veel dooden en
gequctften gekregen had , datgene
van zijne krijgs-knechten langer begeerden te vechten
ja ook dat des
vyants krijgs-knechten in Tayowan infgelijx alle tot den Tartar overkomen.
en den onzen het land van Tlyoip.?» en
,

:

,

:

:

:

Vv

z
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was daegs te
voore na Soanchieu vertrokken om
aldaer eenen anderen fledehouder
en hooft van dckrijgsmagt,inplaets
van den gcfneuvelden Mattithelauja
richt des voordragers

forwop weer inruimen wilden. Daer
bcncffèns dat d'onder-koning en
poui derhalve met den Admiraal wilden fprckcn : ook AdXTonz^anpek met
Li-

eenigc Jonken naer Tayoivan

gacn

,

zoude

om twee honderd duizend zie-

,

oïBethetok, te llellen.

Den zevenden, ontrent negen uuquam d'Admirael met zijn reis-

wilden onderlen die zich den
werpen van daer tot den Tartar over
rijke

,

,

ren

,

,

tuflchen het naeu van Aymtiy en
de
vervafte
vijfden
kuft van Sina , aen land
alden
Des morgens
waer
hem door een Batavifche Sifcheenen drie Jonken in de vloot
van
nees,
Seko
daer
Mandarijn
genaemt,een affchrift-brief
een
quam
en
met
Nobel
Admirael
van
en Hoogenhoek uitHokJieu
by
den
,
andermacl
haere
den
acht
en twintigften van Slachtverzoek uit den naem van
Hoogheden: dat d'Admirael met die maent gefchreven (waervand'eigen
Jonken, aengezien het nugoet en re- brief met de briefdrager, door den
medegegeven
delijk weer was, zich byhaer geliefde Konhon afgezonden
te vervoegen, of ten minften den dag was ) wierr overhandigt. Waer by zy
tcftcllen ; wanneer d'Admirael zich den Admirael verwittigden: hoe zy
na haere Hoogheden genegen was te hun vertrek niet voor den twintigüen
op dat hare Hoogheden der zelver maent van Soanchieuw hadbegeven
o^Cimve van waer zy voornemens den kunnen ondernemen en den zewaren met den eerfte te vertrekken, venden dag daer aen in Hokjieu waren
niet te vergeefs na hen quamen te verfchenen mogten aldaer de koopmanfchappen, volgens verklaring van
wachten.
na overleg met den den Konbon of Stadhouder niet vend'Admirael
voor al eer hy nader orde van
raed nam aen des morgens zich der- ten
Singlamong
de
Manen Lipoid had bekomen.
waerts te begeven. Waer op
darijn met die tydingein d'eene Jonk Hun verklaring , dat 't zelve by haere
na hare Hoogheden vertrok; verblij- Hoogheden,>S'/»^/df»7o»^enZ^//'o«i,vervende de twee andere by de fchepen. gunt en toegeftaen was , mogt niet
Den zeften dan vertrok d'Admi- helpen, met voorgeven zulx hemniet
Den brief en
rael
beneven Hopman Poleman en aengefchrevcn was
fchenkaedjc
des
Admiraels
had hy
zijn
den Sekritaris rfhrantfz. met
Voorder gevolg, en twee Tartarifche aenvaert,en aen hare Hoogheden een
Jonken (ten dien eindealleen, door bode afgezonden om hare meening
den onder-koning S/»glaf)iong,acn de over den koophandel der onzen te
fchepen gezonden,) na haere Hoog- verllaen. Ook had hy dien hunnen
heden die op het vaft land van Sina, oorfprongkelijken brief mede gegeven, ten einde door den Admirael en
Cimve gcnacmt, gelegert waeren.
Tegens den avond quam de voor- fijnen raet daer in zoude kunnen wordrager van den onder-koning, ge- den voorzien, met verzoek hen ook
nacmt Onhikomv den Admirael die de oorfprongkelijke brieven,van S'mgreets dicht by de plaetfe voornoemt lamong cnLipoui'mSoanchicu bekomen,
gekomen was uit zijns hecren naem en van den handel fprekende mogin de Jonken met een kop bonen-zop ten werden toegezonden.
Dezeafbegroeten en verwellekomen
met fchrift-bricf dan den Admirael op den
by voeginge hy tegens den aenftaen- weg, zoo als hy na den koning zoude
ótn morgen verzorgen zoude het rijden, ter hant geftelt heeft den zelveerdig en gereet ftaen aen ftrant van ven niet, voor hy in zijner Hoogheids
paerden
waer mede d'Admirael na tente verfchenen en aldaer wel ontzijne Hoogheid zoude kunnen rij- fangen was na voorgaende gewooden. Waer op de voordrager weer na nelijke plechtplcgingen , in tegenland vertrok.
woordigheid van den onder-koning,
De Veldheer Lipoui volgens be- en drie zijner Raden, doorleezenen
tuig

te brengen.

,

,

:

,

,

,

!

i

,

:

:

,

,

:

,

,

:

,

:

.

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

:

,

,

hen

fia '/
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hen den inhout teverftaen gegeven

:

afgevraegt vvaerom tegen hunbeiofcen de koopfchnftehjke
ne
onverkocht
bleven.
manfchappen
Doch donder koning ontfchuldig^e
zich en verklaerde hy daer toe verlof brieven acn den Konhon afgezonden maer !//'<?<!!'/ het door zijn fchrijvcn tegen geboden en begeert had,

ook

,

,

,

,

,

,

hem cerlteen volmaekte hjfle, om
aen het hof in Peking te fchikken van
,

koopmanfchappen

d' aengebraghte

zoude worden overgezonden. Dan
hy Sinilamong nu d'onzen zoo een
,

heerhjke zege bevochten hadden, had
met toellaen van Z//>ö«/ nader fchriftehjken lall acn den üonhon afgevaerby don welkende verkoop ondigt
koopmanfchappen
en weder inzer
koop van andere goederen opcntlijk
den onzen volkote mogen doen
toegelaten
zou zijn.d'Admimentlijk
rael verzocht hier op , dat hem zoo
een bevel- brief door zijne Hoogheid
mogte worden overhandigt, om nevens een ziuier brieven zelfna//o/^fieu aen Nobel en Hoogenhoek, te kunnen zenden. Dit ftont d' onder-koning den Admirael toe.
Hier mede dan deze redenen ge:

,

,

,

eindigt

,

hield zijne

Hoogheid den

Admirael voor en verzocht d'onzen
met hunne fchepen en zijne Jonken
den vyand die zich op d'eilanden
TangjoaQn Zt7»7(7<ï onthielden en zeer
verüerkten, voorder wilden gaenverflaen en t'eenemael uitroeien. Waer
op d' Admirael hem aenzeide gehoort en verftacn te hebben
dat de
vyand gezanten aen zijne Hoogheid
gezonden en aenbiedinge gedaen
:

,

,

,

,

:

,

had, zich het Taütarifche

rijk te wil-

onderwerpen met by voeginge
hoe zy dan dit voordel van zijne
Hoogheid zouden verftaen. Dit wiert

len

,

van zijne Hoogheid niet ontkent;
maer zeide op die fchelmen geen
llaet te maken was , en hy hen ook
niet geloofde te meer, naerdien de
jonge Koxin zich daer mede noch
niet had vergeleken. Dies dacht
hem raedzaemft, dewijl de vyand op
de vlucht en uit zijne hooft plaetfe
daer ontrent verdreven was , dezelve
verder wierde achtervolgt.
:

:

,
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D'Admirael liet hier op den Onderkoning aendicnen, dat hy genegen en
voornemens was met zijne fchepen
na Formofa en Tayoivan te vertrekken,
met verzoek, hy zijne Jonken en
,

krijgs-magt
te

zenden,

mede derwaerts geliefde

om

eerlt te verflaen,

aldaer de

vyanden

en dan na d'eilanden

Tangjca en L^imoa over te (teken,
naerdien dit gevoegelijk van Tayoivan
kondegefchieden maer niet van de
eilanden Tongfoa en Lamoa , alzoo die
beneden winis lagen in het Noorder
Mouffon mTayoivan. Ook dat hy van
zijne Heeren en Meeflers tot Batavia
geenen byzonderen laft had bekomen , om de vyanden van Ay en
Quemuy verdreven , op Tangjoa of
Lamoa te gaen beftoken maer wel
op Formoja en Tayoivan, mti byvoegen
zijne Hoogheid van de tweeplaetfen
voornoemt voorheene geen gewach
:

,

,

:

gemaekt had ja, d'onzen ook niet
beter geweten hadden
of Lamoa
:

,

ftont alonder der Tartars regeringe.
Wijders.floeg d' Admirael voor,(om

eens den gront van den onder -koning te peilen,) verftaen tehebben,dat
de vyand op Tangfoa zich niet langer
onthield; maer van daer, na de boeren
geplundert en van alles berooft te
hebben,na7lrvöJi»^« en Formoja overgefteken was. Én onaengezien d'onderkoningh den Admirael aenzeide, van
het tegendeel verzekert te zijn, zoo
bleef echter d'Admirael by zijn voorftcl, om van éz&tn^LTayowanovtrie.
fteken. Wanneer dan d'onderkoning
uit alle de omftandigheden bemerkte,
het den Admirael ernft te zijn, antwoorde abtoen; dat hy dan de reeds
bevochte zegen voor geen verflaen
der vyanden wilde of konde rekenen;
alzoo d'onzen dezelve niet verflagen; maer alleenlijk verjaegt hadden:
want zy hunne magt noch verknocht
met elkandren hadden, en overzulx
niet nalaten zouden na 't vertrek onzer fchepen van daer , weder in hunne
voorige roofneften te kruipen. Wel
,

was waer voegde d'Ondcr-koning
daer op, zy hunne veftingcnen huizen daer niet zouden vinden maer
daer door echter die kufte onzuiver
en onvry gelijk voorhene komen te
,

;

,

,

yv

3

hou-
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Op

dezen voorftel diende
het den onzen ond'Admirael
hem
mogelijk was, dezelve te verdaen,
zoo wanneerze doch immers het
want zy met
ontvluchten wilden

houden.

I

:

i

I

:

hunne Jonken fncider in het voor,
als d'onzcn met hunne fchcpen in

Lamoa quamen over te begeven, en
den vyand cok van daer dreven , de
kufte echter van de roversnoitzoude bevrijt zijn maer zich altoos noch
eenigen hier en daer onthouden. Waer
op d'onder- koning zoo wanneer
de vyand van daer verjaegt was, het
hem genoeg zou zijn ajzoohydan
uit het landfchap van /<?/•/£'« (daer hy
onder-koning het gebiet overhad,
en waer onder de tvveeplaetfen voornoemt mede gehoorden) zoude verdreven zijn. Als dan, voegde hy met
;

I

!

:

:

I

'

'

.

ten antwoord gaf
voor ieder doode den onzen zou
worden gezonden.
Hier mede dan nam d'Admirael,
na dat d'onzen wel onthaelt waeren,
zijn affcheit van de onder koning en
vertrokken alzoo weder na hunne
S/ftg/ijmojtg vv^eder

I

:

:

beloften daer by,

,

tenten, die Singlamong (toen zijn ver-

zoek door den Admirael van dat hy
daer noch eenige dagen geliefde te
vertoeven en zich wat te vertreden
en vermaken , toegeflaen was) aen

zouden zijne Jon-

den zeekant op eenen hoogen heuvel
had laten opflaen. Zoo dra was de
Admirael aldaer niet verfcheenen , of
ontfing den beloofden bevel -brief:
waer by het mogen verkoopen der
koopmanfchappen in Hokfieu, door
den Konhon toegeftaen , vernieuwt
wiert, om nevens eenen onzer brieven zelfs aen Nohel te kunnen zenden; die den zelven flechtsaenden
Konhon zou hebben te vertonen , en
alzoo eenen voortgang van handel
komen maken.

ken nevens onze fchepen van daer na
't welk voor
Tayow.m owttiitkkcn
dientijdnochnietwezenkon naerdien zy dan van alle kanten tufichen
den vyand in zouden zijn v;antzoo
fijne Jonken naerforwo/ia overfcheepten, konden de vyanden dezelve van
:

:

:

achteren na volgen.

d'Admirael bedankte hem en zeide,
om derijs zoo zeer niet benoodight
te zijn, maer de beeften, alzoo die tot
vervcrfching van zijn volk ürekte,
wel van doen had, met by voegen
d'onzcn wel den naem hadden
dat
hen zoo veel beeflen gezonden xrierden; maer wanneer dezelve aen de
fchepen quamen , de helft wel door
waeren
die als dan by d'onzcn niet
konncndc genuttigt, over boort geworpen moüeii werden Waer op
,

i

het na-zcilenwaercn. En niettegenllaende donzen zich al met des onder - konings Jonken na Tangfoa en

Ge zand/c kip

Bezingeit als

dan van achteren en van voore zouden d' onzen zich door quaetweder
of anderfints met de fchepen daer uit
weten te redden; maerzy met hunne Jonken niet. Dies verzocht d'on,

De bevel -brief voornoemt luide
der-koningh d'Admirael zich daer
over eens nader geliefde te beraden, aldus
en het goetdunkcn van den onderSinglamotig zent dezen open bevelAdmirael en Schout by nacht afwachbrief aen den Hollantfchen Zeeten. Dit nam d'Admirael aen te zul
Admirael om door den zelven
len doen en hier op deze voordel
voorts gezonden te worden , aen
een einde.
den Gezant in Hokfieu.
Wijdcrs.ontfchuldigde zich Singlamon^, wegens de veertig beloofde
Naerdien de Hollanders met hunne
koebeeften alzoo hy ontrent Aymuy, fchepen en krijgsmagt onfen Rijke zooop vertrek des Admiraels van daer na danigen dieiiji gedaen hehlen , dat onze
Goutjoe gene vaertuigcn gehad had, en hunne v\>anden nu verflagen en verom dezelve aen onze fchepen te zen- \jaegt zijn , en de geivenjihte zege aen
den. Dies verzocht hy, d'Admirael onze en hunne zijde gebleven is , zoo heb
die als toen beneven vijf hondert pi- ik en Lipoui met malkandre vafi gefielt,
kol rijs, dacrvoorheene, om aen de hen lieden toe te jlaen hunne medegefchepen te brengen al laft toegege- hragte koopmanfchappen in Hokfieu te
ven was , geliefde asn te nemen
mogen verkopen, tot onderhout van hun
,

,

,

I

\

;

\

\

,

I

,

\

;

'

volk :
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wachten. Midlcr wijle begoft het vry
wattemoiten ; maer na de regen een
ging d Admirael
weinig over was
met zijn gezelfchap te voet na de befchanfingejdaerdeTartarifchekrijgs-

het zelve ly brieven
aen onjen Keizer in Peking vertoont

volk

(lelijk ivy

:

Derhalve gelaften wy aen den
Konbon in Hokfieu dat hy den Hollanders in het verkopen hunner goederenbehulpzaemzy, en beneenen perjoon
toevoegen, die hy het verkopen hunner

hehhen.

,

,

goederentegenwoordighzy

j

j

\

magt gelegertwas. RedeHjk was de-

\

2e na 'slands wijze gefterkt

,

voor-

zien met veel fchietgaten, doch met
geen gefchutdaerin. Voorts te paer-

totvoorko-

,
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\

mingvan alle hedrogydie door onje koopluiden zoude mogen gebruikt worden,

j

gezonden aen

j

de gezeten wierdt hyby desOnderkonings tente gebragt, die den AdDit
den Hollandfchen Gezant ten einde hy, mirael verzocht by hem te komen
als wanneer zijne Hoogheid den Adop het ontfangen van defen onfe ordre,
mirael
na een weinig zittens liet
nemen
voortgang
magh
doen
aenftonts
vragen: of hy al brieven na den onderhet verkopen van de koopmanjchappen
zoo die in Hokiïeuw aen land in hunne Admirael had gezonden: als ook zijivoninge als die noch in het Schip voor nen bevel-brief, nevens een onzer
Minjazcen leggende geladen zijn. De brieven aen Nobel en Hogenhoek in
Mandarijn die door den Konbon by Hokfieu. Daer op hem vanjageanthet verkoopen der goederen ivort ge- woortwiert.
Voorts voegde d'Onder-koningh
fchikt zalnaeuive toeficht nemen op het
daer by, dat hy verhoopte d'Ondergeit en waren , die de Hollanders voor
hunne koopmanfchappen zullen ontfan- Admirael zich , om naer Tangjoa te
gen en daer van nette aenteikeninge vertrekken , metzijn Hoogheids verhouden
om van niemant bedrogen of zoek zoude vergelijken
Hier op
verkort te worden en zal ons dees van vroeg d'Admirael hem
of zoo wanons bevel-brief voort

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

:

:

alles.wat voorgevallen

is

,

neer hunne koopmanfchappen verkocht, en het iluirjede/'i^Xnaer^jtavia vertrok, wel zeven of acht per-

verflag doen.

Op het zegel

v^nSinglamong flont
tweede jaer der regeringe des Keizers Konchi , de elfde
gefchrevcn

mane, den

:

In het

zonen aldaer mogten verblijven.

elfften daqfj.

Des avonds zond
veertig koc-bceften

d' Admirael

de
door den On-

,

der-koning Singlamon^ gefchonken,
na boort, om onder de ichepen verdeelt te worden.
Des morgens den achtften wierd
door den Batavifchen Sinees Seeko
een brief aen Nolel en Hoogenhoek,
beneven den bekomen bevel -brief
naer Hokfieu gezonden
waer by
d'onzen door zijne Hoogheid Singlamong, als te voore verhaelt ftaet , zonder eenige dubbelzinnigheid van redenen daer in te gebruiken
van
nieuws toegeftaen wierd onzekoopmanfchappen in Hokfieu te mogen verkopen.
D'Onder -koning Singlamong liet
den Admirael weten zoo hy genegen was het land eens te bezichtigen,
hem paerden aen zijne tenten zoude
zenden: voor welke aenbiedingehy
zijne Hoogheid deed bedanken met
bekent making dezelve te zullen ver-

;

,

denonder koopman ^dr/f/,(beide luiden waer van d'onzen en ook zijne
Hoogheid wel zouden gedient worden } geordonneert had in Hokfieu te
verblijven, enNobeUnPedelo^ïiun.
verzoek te vertrekken. Waer op i'/V/glamong zeide het hem even veel was,
wie aldaer verbleef,als het maer lieden
van goeden omgang waren hoewel
ook,zijns vertrouwcns, de heer Generael gene onhebbelijke perzonen in
zijn rijk zoude ftieren. Na vvelkeredenen quamen zy te fpreken van 't herftellen en fchoon-maken onzer fchepen, en ook van het eiland Kolongsoe:

,

,

,

:

:

:

,

,

,

dat d'Admirael

't felve wel eens wilde
bezichtigen, om, zoo het den onzen
wel gelegen was,in bezit te nemen, en

,

•.

Op

toeüaen dezes, by den Onder-koning,
maekte d'Admirael hem bekent dat
Nobel en Pedel o^\\tm verzocht hadden een keer na Batavia te mogen
doen en hy dienvolgens Hoogenhoek,
die lange jaren ïnjapang^dtgzn had,en

1

'

met

krijgsvolk te bezetten

,

als

dicht

aen
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aen de vafte kiift en voor den mont
van den ftroom Chincbeu gelegen.
Derhalvcn donzen, 't geen zy benobeft van daer bekodigen mogten

denAdmirael acnfchreven: dat hun
gevoelen met het zijn en niet met de
,

Vioot en Krijgs-magt na Tongjoa en
Lamoa te vertrekken wel over een
men daer beneffens hunnen koop- quam ; en gedroegen zich voorts volhandel des te gereeder drijven kon- komenilijk aen het geen d'Admirael
den. Wy hadden antwoorde d'On- daerinquam te doen.
Den negonden ging de Voordraderkoning daer op immers het Eidan
gervan
den Onderkoning, met een
watvvy
ingenomen
GöA!//^i?
lant
Daer
op
Portugcfcn
wilden
doen.
Tolk tot vier veifcheide
met Kolofigfoe
reizen
met bootfchappen over en
d'Admirael om hem t'ondertaften,
zeide: zoo wanneer hy d'onzen wil- weer, enden Admirael afvragen: of
dat zy daer hunnen hy al befcheit vanden Onder-admide toeftaen
koophandel drijven en van alles, dat rael om met zijne Schepen nevens
ook van eetwaren hunne Jonken, na d'eilanden7a»gyt>d
zy benodigen
voorzien mogten worden uit den en Z^wo^ï te vertrekken, en aldaer den
ftroom van tjoinchieu zy dan aldaer vyancteverflaen, bekomen had. Daer
zes fchepeniïiten verblijven en 't zei- d'Admirael hem na waerheid op antve Eiland in bezit nemen, ookdeve woordeen aenzeide d'onzen daer
ftingen met krijgsvolk bezetten zou toe niet konden verflaen: alzoo het
hen met hunne Schepen onmogelijk
den. Doch d'Ondcrkoning van be
zetting met krijgs-volk horende fpre- was vznTjMgJoii Formofa en Tayowan
ken, antwoorde, dat zijne meeninge (daerna toe zy van hunne Ed. tot .Barnet te zijn: alzoo hy d'onzen flechts tavia, na verovering van d'eilanden
gedoogt had , aldaer hunne fchepen Jj en Quemuy Goutjoe en andere daer
teheritellen en te zetten naerdien hy ontrent,gefchikt waeren) te bezeilen.
niet vermogt eenig land den Keizer Voorts gebruikte hy meeft dezelve
toebehorende,wegtefchenken:maer redenen, die hy den Onder-koning
darmen daer over als ook wegens dier wege toegedient had, op zijne
het drijven van onzen koophandel in eerfte verfchijningh by hem. Ook
floegh de Admirael wijders des OnCb/nchieii, het befcheit van zijne Kei
zerlijkeMajefteituit Peking verwag- der-konings gedaen verzoek volkoten mofte. Waer o^Sifig/among, na mentlijk at , en zeide tegen den voorvele redenen over en weder gevolgt, drager ront uit dat hy niet van meeindelijk noch den onzen Goutfoe in ninge was na d'eilanden voornoemt
het bezit te nemen, en aldaer krijgs- te vertrekken maer na verloop van
volk te leggen, op goetkeuring van ontrent zes dagen met zijne Schepen,
den Keizer toeftont. Mits zoo dees leggende onder Quemuy na Tayoivan
daer toe geen verlof wilde verleenen, en formofa over te fteken met ver~
het dan weder te moeten verlaten.
Zoek zijne 'Hoogheit deRijx-jonken
Acngaende den koophandel, die nevens zijne Schepen mede dermofte in Hokfieu gedreven, en zou waerts, gelijk hem na het veroveren
daer van het befcheit over vijf weken, van de eilanden /ly en Quemuy beom den zei ven voor eeuwig en altoos looft had geliefde te zenden , om alte genieten, afkomen
daer den vyant infgelijx te verjagen
Hier by dan bleef het en vertrok
en verflaen Met dit befcheit vertrok
ken d'onfen.nazy welby zijneHoog- deVoor-drager weder na zijne Hoog
heit met eeten en drinken onthaelt heid, om hem des te verwittigen
waeren tegcns den avond weer na
Dees wederom gekomen diende
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hunne tenten.
Des avonds bequam d'Admirael
fchrijven van den Onder -admirael
Huihert de Laireffe, en zijnen Raet in
antwoordvan zijnen brief, daegs te
vore aen hen gezonden waer by zy

den Admirael in antwoort, dat de Onder-koning zich t'eenemacl om met
zijne Jonken neflcns onze Schepen
,

,

xvxTayowan te vertrekken ontfehuldigde voorgevende dezelve reddeloos waeren, en eerft nootzakelijken
,
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diende te wer- koopen. Ook gaf hy ê^tn Onderweder van
hoe de
den herflelc met verzoek de onzen koning zelf te betrachten
aldaer noch eenen tijd geliefden te onzen zich langer op zijn woord en
blijven leggen: als wanneer zymid- fchoone beloften konden vertroumet by voegingh zijne Hooglerwijle gezanten na Tayowan, om wen
het zelve land voor hen op t'eyf- heid, zoo wanneer hy doch met zijfchen af-zenden
de Sinefe krijgs- ne gehele macht niet na Tayoivan mee
knechten onder des Tarters gehoor- d'onzen overfleken wilde hen maer
zaeniheid doen brengen
en her- een gedeelte zoude mede geven wilalwaer 't flechrs vijftigh Jonwaerts over doen komen zouden. len
ken
en
Mits, zoo zy daer toe ongenegen waduizent krijghs-knechten of
ren als dan met hunne Jonken nef- meer of minder na zijn Hoogheids
want het meefte gefens onze fchepen derwaerts zouden welgevallen
tal
hen
het
gedienflighfle
overfleken, om devyanden alsdan
was. Als
aldaer zonder eenige genade te ver- wanneer zy gezanten met de zelllaen
om dat landt
met byvoegen de bode van ve kon de zenden
Peking ook ondertuiïchen af-flontte voor d'onzen op t'eifchen
en de
komen, en den onzen, zoo zy ver- krijgs-knechten met hunne Jonken
trokken, degoede tijdinge en groo- en onze Schepen herwaerts over te
tegunlle,diehen van daer flont toe te brengen, en onder hunne gehoortreilen zeil
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:
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komen

als dan niet zouden kunnen
bekent maeken nochte hen de gefchenken,die zijne Keizerlijke Majefteitbuitent wijfel aen d' Opperhoofden dezer vloote zoude ai-zenden
doen genieten -Avaer door zy dan ook,
gelijkdes verleden jaers grooten ondank by hunnen Keizer zbudc komen te behalen. Voorders flont hy de
onzen volkomentlijk toe het Eiland
Goutfoe, (welk, volgens hun zeggen,
noch zoo was, als d'onzen het gelaten hadden)in bezit te mogen nemen,
en met krijgs volk na hun welgevallen te bezetten: beneffens andre
Ichoone beloften meer
ten einde
d'onzen alzoo tot verblijf aldaer te
moedigen en den koflelijken tijd
noch verder verlooren te laten e;aen.
Hier over dan toonde d'Admirael zijn
mifnoegen grootelix, en gelafledes
Onder-konings voordrager hem aen
te dienen, dat den Admirael zulke
redenen van uitflel en verwyling zeer
mishaeghden ook dat zijne Hoogheid van tijd tot tijd liet blijken dat
hy niet woordhoudende was; maer
met zijne beloften en gefchriften
fpeelde: en d'onzen tot noch toe
geen de minfle gunfle van haer genoten hadden want het Fluitje de Vink

zaem te trekken.
Wat belanghde het Eiland

,

Gouthet
zelve
tegenwoordighin
befoe,

,

zit te

het noch eenighzins met hen
want zy anders
recht meenden
:

j

\

I

!

!

:

,

ingelaede goederen te

mogen

ver-

niet gele-

tars

,

:

quam hen

,

,

met koopmanfchappen in Hokjïeu
noch lagh gelijk het over vier maenden daer gekomen was, zonder de

,

:

,

,

nemen

gen: want d'onzen met al hunne
magt, gelijk gezeit was, mTayoivm
wilden vertrekken maer by aldien
zy de Veilingen en Kafteelen,als ook
de huizen daer op in hun geheel
laten wilden , totdat d'onzen weder
datze het
van layowan quamen
zelve als dan met krijghs- volk bezetten zouden, ten einde d'onzen
daer uit zien moghten, datdeT^jr-

,

{

wel zouden konden genootzaekt
werden met hunne vyanden te verdragen, te meer, alzoo die hen alreeds weder eenige plaetfen in bezit
geven aengeboden, en zeer ernfteom met hen te willen verdralijk
gemerkt
verzocht hadden
gen
het de Kompanjieook al te koflelijk
viel, jaerlijx daer op de kullen van
i'/w^ zoo een groore Oorloghs-maghf
ten dienfle des
en Scheeps vloot
rullen
zonder eenige
te
uit
,
Keizers,
erkentenis daer voor te erlangen.
Verfcheide meer andere redenen,
vermengt inet eenigh onbenoegen
over desOnder-konings wifpelturigheid en weifelen in zijne beloften,
wierden door den Admirael Bort den
voordrager te gemoetgevoert.
te

,

:

,

,
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Dirklonk den Onderkoning, hem
door zijne voordrager aengedient
zeer vreemt in d'ooren, en deed zich
overZLilx grotelix door den zei ven by

'zoo de vyantlijke krijgs- knechten
niet zouden willen tot den Tartar
en d'andere volken
over-komen
hunner
gehoorzaemheid
onderzich
d 'onzen ontfchuldigen, met verzoek, werpen, nochte het land inruimen,
zy doch zulk een gevoelen van hem dat als dan een onzer fchepen met
alzoo hy niet de twee gemelte Jonken en Man daniet wilden hebben
gewoon was met leugenen om te rijns weder herwaerts aen keren zou,
gaen ook tot donzen zeer genegen om des te verwittigen als wanneer
was, gelijk hy ook nader zoude zy hunne Jonken en krijgs -maght
doen blijken ja het zijn fchult niet den onzen tot byftant zouden laten
was, de goederen noch onverkocht toekomen; waer van ons ook op
alzoo het tegen-beevelen des Admiraels verzoek, brieven van
waeren
van zijne orde, êioot LipoHi, hem niet verzeekering zouden gegeven werkonde geweten \iorden. Dan de den.
Des avonts verwittigde d'Admillerkten en huizen op Goutfoe in zijn
zonder bezettinge rael, by brieve, den Onder-Admirael
geheel te laten
daerin zulx was voor hen niet ge- Laireffe 't geen hem aen land was
raden, ter oorzake de rover die, na voorgevallen.
Den tienden verfcheen weder de
vertrek der Hollanders, weder in
zoudenemen. Dieshy van ons gaer- voordrager van den Onder-Koning
ne wilde verftaen, hoe hy daer me- byden Admirael in zijne tente, met
de zoude handelen welk hyin des bekenrmaking, zijne Hoogheid het
Admiraels gcliefte ilelde. Eindelijk, op 's daegs te voore befprooken voor
na veel over en weder gedane rede- goet gekeurthadde met verzoek annen en verhaelen wierd het zoo dermael aen den Admirael hy doch
verre gebragt dat hy donzen niet zulk een gevoelen van hem niet gealleenlijk van het vertrek naer 71?»^- liefde te hebben van dat hy een man
foa en Lamoa door zijnen voordra- van twee woorden zoude zijn. Ook
ger ontfchuldigde
niaer ook hun zou hy den Admirael het verfocht
overfteken met de gehele vloot na bezegelt gefchrift, wegens het ver
t'ormoja inwilligde als wanneer ook dragh
laten toekomen
zoo dra
d'Admirael de'belofte van des On- als hy met Lipout en zijne voordere
derkonings voordrager aennam te Raeds-perzoonen daer over had geweten
dat twee hunner Jonken
arbeid
alzoo d' Admirael zijner
bem.ant met rwee hondert krijgs- Hoogheids woorden doch geen geknechten
onder beleit van twee loof wilde geven.
Mandarijns met hem nae FormoHy vertroude gaf de Admirael
fa zouden vertrekken met brieven daeropteantwoorde, zijner Hoogvan haere Hoogheden waer by zy heids voortaen alles goets toe, en
dat lant voor d'onzen zouden doen eifchte alleenlijk het gefchrift van
opeiflchen en den opperhoofdenen zijne Hoogheidt
om zich zelven
krijgsknechten aenbieden m gena- daer mede tot Batavia by hun edele
de als onderdanen van het Tarta- te kunnen verantwoorcien
alzoo
rifch Kijk., t'ontfangen
mits, zoo die zich met woorden niet wilden lazy zich daer toe lieten bewegen, ten paeyen maer alles begeerden in
d onzen met hun fchepen die vol- gefchrift geftelt
ken behalve boeren of lantluiden
De voordrager die met dit antherwaerts aen zouden overbrengen, woort eenighfms vernoegt fcheen
of wel andets met Tartarifche Jon- vraegde wyders den Admirael hoe
ken (alzoo daer gezeitwiert zy daer lang hy daer aen land nqch geliefde
geen of weinig vaertuigen hadden) te verblijven. Niet dat hy dit vraegde,
van daer gehaelt worden om d'on- even als of d'Admirael den Onderzen alzoo dat land \an formq/aweder Koning in den wegh of te veel was;
als voorheen te doen bezitten. Doch maer ter oorzake d'Admirael zoo
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korten tijd van zes dagen om te vertrekken geftelt , en d' Onder-koning
die wel van doen had, om in Soanchieu
te reizen, en van daer, na 't raetplegen
met zijne Raden, de twee Jonken en

Mandarijns af te zenden
bezegelt gefchrift

:

als

den, dat de Tartaren, met de fcheepsvloot en krijgs-magt der Hollanders

t'famengevoegt,d'eilandcny^en^<fmuy flonden t'overvallen , en buiten
twijfel daer af meeftcr te werden. Dies
hadden zy verzocht hunne Jonken
tot overvoer moghten werden toegezonden want zy in Tayoivan gene of
weinige hadden. Ook waeren zoo
Konlauja verhaelde , de luiden daer
noch,en noch niet weder vertrokken.
Des namiddaghs wierd Hopman
Pooleman door den Admirael na zijne Hoogheid Singlamong gezonden,
om haer te bedanken voor het goet
onthael
geduurende zijn aenwe-

ook het

voornoemt

:

547

hoe-

wel d'Ondir-koning gaerne vertrekken en den Admirael alleen daer laten zoude. Derhalve dan zijne Hoogheid den dagh van vertrek zocht te
verftaen. Daer op d' Admirael hem
diende hy op morgen vroegh van
daer zoude vertrekken, met verzoek
zijn rcis-tuigh op heden in een Jonk
moghte gefcheept en daer toe met
Koelijs werden verzorgt. Welk den
Admirael wierd toegezeid te zullen
gefchieden. Koil'js,hy zndtrQ Poelijs
genoemt zijn gemeene en geringe
luiden, en in'sRijksof'slantsdienft;
hoewe! eenigen ook in vryheid op
zichzelfsleven,en voor een geringen
dag loon ecnen iegelijk ten dienfte
ftaep
in het dragen van laften en
koopmanfchappen van d'eene plaetfe
nad'andere, over berg en dal
of de
vaertuigen by een tou wanneer het

;

,

:

,

,

zen aldaer hem aengedaen
ook
om aen te zeggen d' onzen de twee
Jonken en twee Mandarijns beneven twee hondert krijgs- knechten,
daer vijf of zes dagen zouden blijven verwachten
met den brief aen
:

:

,

,

j

|

,

j

|

,

j

d'Opper-gebieders van Tayoivan , als
ook het bezegelt gefchrift t'hunner

verantwoordinge infgelijx om van
de zelve te verzoeken
dat zijne
:

,

1

Hoogheidaen denAdmirael (behalve den brief dien zy met de twee
ftil weder is
langs d'oeversderftro- Mandarijns na Tayowan zoude zenmen voort te trekken want in ge- den, om dat land voor d'onzen op
heel Sinj worden gene fchuiten of 'teifichen,) ook een bezegelt brie^e
:

j

,

,

j

,

1

:

i

j

fchepen door arbeidt van paerden
voorr getrokken, gelijk hier ie iandc.
Zy hebben hoeden van ftroo of leer,
met een v/indfei voor aendetonen,
daer zy die om de enkelen mede vaft
binden.Zijn vvouJerv'uchte voet,en
kunnen loopen zoo fnel als paerden.
Korts daer aen verfcheen d'opziender over het vaertuig, daer mede d'onzen vertrokken , Konlauja ge-

naemt

by den Admirael

,

,

om

J

j

!

;

;

I

,

,

op

ne vergulde Houwer-kling.
Op zijne wederkomfte verhaelde
Pooleman hy al 't zelve zijner Hoogheid voor gehouden en overhandigt
daer beneven daer op tot antwoord
bekomen had: dat zijne Hoogheid
haer onrfchuldighde over hei klein
onthael, aen den Admirael gedaen;
naerdienzuixzoo wel in 't leger niet,
als in Hokjieu kon gefchieden
ook
dat zy de twee Jonken en Mandarijns, met de krijgs-knechten, als mede den brief aen d' Opper gebieders
:

zijne

:

:

ingcnadeaennamenenhet landvoor
d'onzen in-ruimen zouden eindelijk ook aen zijne Hoogheid, uitdeo
naem van den Admirael, tot een vereeringh te overhandigen
twee Piftolen met hare Holfters
en een fij:

j

het infchepen orde te (lellen.
Onder het fpreken met clkandre
over tafel (want d' Admirael was op

komfte met een ontbijt doende, daer hy KonLuja mede op noodighde) van eenige flaets-zaken, verhaelde Konlauja onder andere
hoe
verleden maent een Koya met dertigh man d'Opper-gebieders in Tt/yowan aen zijne Hoogheid SingLunong
hadden gezonden en acnbiedinggedaen.om zich onderhetrijk te willen
begeven naerdien zy verftaen had-

aen den Opper-gebieder en Bevelhebbers der krijgs-knechtcn aldaer
byzonderlijk geliefde te overhandigen ,endaerinteflellen
datzyhen

;

;

i
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\
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:
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in

Tayoivan

ten beftemden
2
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daghe
zou-
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vlakke hoek van Quemuv

2oude 7ei\den en den Admirael ook
d^n verzochten byzonderen brief lawaer aen d'Admirael
te toekomen
met verniet seliefde te twijfelen
,

:

:

7,oek\TAdmirael toch die gedachten,
van dat hy een man van tweewoorden, enniet.oprechtvanhertenzou-

,

en acn het

Jacht van Zierikzee : den dectiendeii
vertrokken verfcheide Jonken vaii

:

1

daer nae Jymuy en Soanchïeu : wer
vvaerts Tonganfek aiover vier dagen
vertrokken was.
Midlerwijle had Tofiganpek eenen
brief uit Soanchieu aen den Admirael
gezonden die vertaelt aldus luide

de zijn, niet by zich geliefden te behouden alzo hy het tegendeel verneIk bedank u voor d'eere en vrientmenen zyelkandre noch beter leren
die
die ik federt onze zaemenvoevereering.wijl
fchap
De
zouden.
kennen
giiig
aenvan
hadhy
Oorlogs-machten van u genoin geen geweer beftont,
getiomen, met by voegen van be- ten heb : aizoo wy nu van de vyanden
fchaemt te zijn alzoo d'Ong of Ko- Ay,Quemuy, en Gowiioeverovert- de
nin^Tvan Ind/ën tot Batavia des ver- huixenverbrant en den vyand verjaegt
,

:

1

,

:

leden én dit jaer vv'edeLom als ook
d'Admirael nu andermael fchenkaed
je hem had laten toekonien,en hy niet
minde het wederom gefchonken.
Derhalve wilde hy met het vertrek
van't Fluitje de Fink niet nalaten ee,

hebben, waer in ghy u dapper enftoutmoe-

Nu is de vyand gewaer door het een goei aenzien
heejt genomen dat ghy uwe Landen van
Tayov.an lichtelijk zult moien in bezit
delijk gehouden hebt.

vlucht

:

,

De vyand

gevlucht naer
Tangfoa. JVeshalve Singlamong en
Lipoui met al d' andere Krijgs-bevelhebbers goet gevonden hebben
dat wy met

nemen.

is

nige gefchenken van zijne landswaren.met daer en boven brieven,aen
den Koning tot Batavia te zenden:
daer beneH^ns hem voor zijne goede beide fjamen- gevoegde machten naer
genegcntheid hertelijken te bedan Tangfoa, om den vyand te vervolgen
en te verjlaen zouden zeden. Waer toe
ken.
d'Onder-koik tachtig zoo qjoot als kleine Jonken uitDaer en boven had
en daer over ft e Hen twee
nino-, zoo hy aen Pooleman verhaelde, maken zal
met
gebrieven
Mandarijns
voore
te
Choentfay en Goemtfiii
maent
de
Tagenoemt : om over de tucht iq^ Jonken het
zanten van dOpper-hoofden van
yowan ontfangen waerby zy aenbie- gebiet te hebben welke jonken naer Aydinge ge daen hadden zich met het muen by de vloot van Sitetok verkorten van hun hair op de Tartarifche trekken zullen, ik zou ze Ij in perzone
wijze onder het Kijk te willen be- mede vertrokken zijn naer Tangfoa:
geven, met verzoek, zoo wanneer- maer dewijl een aenzienelijk perzoon vau
ze in genaede als bontgcnooten aen- het ^e.k\ngït'\\oi afgekomen is om my
genomen wierden hen Jonken en in hooger hoedanigheid en flaet te bevaertuigen,om over te komen mog- vefiigen mofle ik weder na Soanchefoe
ren werden toegezonden alzoo zy vertrekken,
ik kan alzoo negens uwe
maer weinig vaertuigen hadden.
maght den oorlogh op 1 ai?gfoa»/f? hy
Den elfden, met den dag,wiert d'Ad- ivoonen.
mirael en zijn volk ieder meteen kop
Dit is my van Singlamong aen gebone-zop befchonken -.gelijk alle uch- fchreven dat ik derwaerts na boanclietens gefchiet was
als wanneer d'Ad- foe vertrekken mofle. Het is myleetgemirael door den Mandaryn daer toe weeft
dat ik niet langer by u blijven
gellelt, andermael voor het goet ont- moghte. Daerom heb ik u zulx fchrifhael zijn Hoogheid deed bedanken
telijk bekent gemae kt.
Korts daer na vertrok d'Admirael
Tegens den avont wert den A dmimet zijn volk na de fchepen en zij- raei met twee Mandarijns een brief,
ne Hoogheit,dieten zelven dage ook door den Veld-heer Lipoui uit Soanmet zijn leger opgebroken was, naer hieuw aen hem gefchreven.gebragt,en
Soanchieuw.
daer nevens vijf hondert pikol Rijs
Den t\valcfden,des naermiddaghs, voor het volk, reets te voore belooft
quam d'Admirael wederom onder de toe-gezonden.
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hem ook maer om hun

goet te

voer d'Admiraelop (htetnuy nen land, doen geweeft zou hebben. Sauja had,
en bezichtigde aldaer eenige verwoe- om zijn gout en zilver van Aymuy (alwaer hy te voore zijn verblijf en zijfte Dorpen, eninzonderheit het bemuurt ftedeken Sanj.i Houpou ge- ne pakhuizen ook noch had) over te
noemt. Zeer\vel was dit ftedeken krijgen, zeer grootebehendigheit gegelegen, van Sauja, en met zeer fchoo- bruikt, te weten: het zilver in Zuine huifen betimmert: maerdoorde ker-kanalTers gepakt en de fchuitTartars dat jammer was voor onze ]qs gout in fchuiten loot gegoten; zoo
verfchijningh aldaer, vernielt en in dat de gemeene man na Saujas door
d'allche geleit
want de Jonken met ( alzoo het zilver in de Zulker-kahoogwater dicht aen de wallen kvm- naflers ontdekt ; maer het gout,
nen zeilen alwaer fchoone reden fchuiten loot gegoten niet te weten
gekomen waren) met dat loot en den
zijn.
Dit ftedeken volgens verhael van beften buit doorgegaen was.
Dies
den gevangen Neerlander Mouris Koxin Sc\\oon hy naderhant daer achJanjz. 7'is was door Sauja voornoemt ter quam, evenwel weinigh of niet
ten daer van wederom gekregen had.
eerft gemaekt en opgebouwt
Des namiddags keerde d'Admirael
tijde d'oude Aoxm van daer Tayowan
ging belegeren alzoo hy te voore op weer van land na het Jacht Zierkzee,
Aymuy zijn verblijf gehad had „ en als en vond langs de weg in het gaen metoen eerft na ^emuy vertrokken was. nighte van doode menfchen, zoo
Ontrent zes maenden verleden was mans, als vrouwen ja tot kleine kindees 6"t7«/<3,nevens zijne broeders, van deren toe
die wredelijk door de
daeroprebioken en in Jonken ge- Tartaren^vc^^x. het af-houwen van hanfcheept, om tot den Tartar over te lo- den en voeten als anderfmts
om
pen, ter oorzake de jonge Koxin hem 't leven gebragt waren
Den vijftienden trok d'Admirael
gediiurigh om penningen, totbetalinG;evan zijne krijgs-knechren moeie- voor de tweede mael aen lant
en
lijk viel
niet tegenftaende hy hem keerde, na het befichtigen van eenige
alverfcheidereize, zonder een duit plaetfen of dorpen , weer aen het
daer van weder te zien gerieft had.
]-xc\\x.Zierikzee.
Dit vluchten van Sauja door den
Den zeventienden bequam d'Adjongen Kox/k vernomen te meer hy
hem 'tzelve niet konde beletten, had mirael met twee Jonken en uvee
Mandarijns alleen ten dien einde uit
hygemugtigdenaen hem gezonden,
Soanchieuw door den Onder koning
met fchoone beloften van hem ongeSinglamon^ en den Veldheer Lipoui afmoeit te zullen laten, en als oppergevaerdigi?, de toegezegelde b; ieven,
gebieder over /ly en Quemuy ( want
door Singlumong aen den Admirael
Aoxin geliet zich na Tayowan te veralshy laeft by hem was, te zenden
trekken ) te ftellen. Dies liet Saubelooft
waer by zy de zeventien
ja, door lang aenhouden van Koxin,
Sinefe gezag-hebbers, o^pFormofa en
zich tot wederom komen bewegen
Tayowan tot het overkomen met hun
maer cjuam hem dit zijn leven tekokrijgs-volk en lant-luiden aenmaenften,buiten twijfel door Aox/» gedoot.
den. De brief vertaelt luit aldus
Aldus trok Koxin al Saujaes goet na
zich en betaeldc daer mede zijne
Briefvan Lipoui gezonden aen
,
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krijgsnechten, metuitftrojinge Sauja zich zelven om 't leven had ge:

Tfiak.oenrm,Wetingwan,Toerhnpetinfm, Petfinfojau, Yogaukiloo,
noch niet opgekomen waeren (daer
Yoewetsjin-kay Gautinong, SoTon^avpek een afwas,) vernomen beanchyong, Nioetingh, Chuenkigaven deze zich na den Tartar want
cin, Lioetfmgoen, Kiwintfinwan,
zy Koxin als toen geen geloof meer
Suangi Gautinghtoe
Yuenfauwilden geven alzoo het buiten twijgautingwan Sinkintin^ang Ymbragt.Zulx danby zijne broeders, die

,

,

,

:

,

:

,

,

Xx
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pin-

Vervolg op het tweede Gezant (chap

, j'0

ayowan.

in 1

'^
1

verflaen gegeven

By dezen wordt « te
Jat de Hemel, Zon, Mae» en

,

\

i terren,

,

j

Singlamong

,

|

iiy uiv,

i

,

d

maer

in tegendeel op ons belopen en

Jchrijten vei zekert
ten

overt en de zelve verjaegt en verjlagen
hebben , tot dat zy gekomen zijn op het

die ghy elk in

,

wan

,

't

dat ghy uwe ampbezonder in T ayo-

behouden zult. Ook
dauwen
zalelk van
na verdienjle meerder van ons gt geven worden:gelijk,Tonganpek ,1 uncinpek Jantoetoe, eit
andere meer die tot ons overgekomen

Eiland Tangfoa
alwaer Sepoan
Koxins zoon, met zijne aenhangelingen
noch zich onthout. Dan kan de zelve al,

helt bedient

,

,

daer voor zooveelvolks geen onderhoud
vinden. JVie weet of hy niet in korten
tijd van honger zal moeten vergaen ? gelijk zijn maght aldaer
der verleden

,

j

\

zijn

.

gejchiet en wedervarer:

is.

H et opfchrift des briefs van Singla-

,

|

maend, alree een redelijke krak bekomen
heeft: alzoo ecH overjle van ons wet
nams Wanfumpin.we'^r als tien duizent
man verfiagen: beneven twee hondert gevangen heeft, die noch worden gehouden.
Onder de gevangen zijn drie groot e
Sjancin en
Mandarijns Tfiaufou
van
hen verRikkoe.
Ook hebben wy
overt in de haven van Yuntzauw hondert vijftigh Jonken en vaer tuigen IVijl
dan ik en Singlamong wel weten dat
ghy Mandarijns voornoemt willens en
voornemens zijt tot ons over te komen,

|

,

mong hieid aen de zelve bellierders;
hoewel met eenige verandering in de
fpellingh der namen, en was aldus
Singlamong doet te weten aen de
volgende gebit ders en regeerders in

"Ï2i-

yoyxznen't landVzhzn die aldaer geJielt zijn door den rover Sepoan, zijne
,

voorzaten en aenhang.

,

,

volgens h begei en, zulien toe-zea
en-

den onze Jonken, dieugtzamentlijk to\
tot
ons overvoeren zullen. Zoo wanneer ghy
tot ons overkomt, wee fin/et levret/l;

denAyenQuemuy en dandereby gelegen plaetjen van uwe overjlen ver-

:

Ztjt

,

u weten by deze» onzen brief ais dat
^n en twintigwy de tiende m^-en , den een
flen dagh , met onze neffens de Hollant
Eilan
fche zamen gevoeghde macht,
,

heelgejlacht tot ons overbrengen.

\

,

ik en

het

\

Elementen uvan deetie plaetstot
andere verjaegt hebben tot dat ghy
eindelijk qekonïert zijt met Koxin in

Tayowan. Nulaet

,

ghy kvreeji met de Ho/Iatitjche fckepen
over te komen ghy mogbt ons zulx met
een van onze afgezondene Jonken
nefvan
de
een
Ho/Ianijchejchepenjaten
\fens
weten in deJladSo^nchefoe: wanneer

ja alle

d

mhjie leet doen , noch
^^ d'uiien (lootJlae«;maer u met uw ge-

Jnijeitojniet

pinciiiXioetfinang. Allegehieders

1 Tiaukoenfm

Wetingwangang,
Toenlepintinfmquon Petsfinfojakikoukoktay, Yogaukilokokjen,
Yoewetfin^ay won, Yunfaugautin-

zien

,

,

.

,

gongiin, Scliueningcheyonghten-

en begeert u onzes Rijks regeeringh en

Chuenkicin, Lioeilngoem Ynki, Kiwintfin-chum-

gehooizaemheid willighlijk f onderwerpen ; doch dcier toegeene ivegh noch ge-

kintingjaniiang

jo, Nioetingliraao,

,

legent beid

wanijn, Suangigautingwanfoy.Sin-

kont uitvinden

zoo heb ik
,
en Singlamong deeze afgezanten neffens deze brieven gezonden , met de Hol
lantfche macht na Tayowan , ten einde
u op te dagen om tot ons over te komen,
en u onzen Rijke onderdanig te mak&n.
Op de koKiJie der Hoüantfcbe fchepen

fivee,

uwe

,

zult ghy acn/hnts negens

kr-'gs knechten en lands-lieden

hairin
korten

Ciyowzn niet begeerde te laten
ghy moogt zulx uitflellen tot dut

gbyop'tvajl.land onder onze regeering
komt. Dit geven ivy in uwe keure. De

een zelven inhoud met den brief
van Lipoui.
Nevens deze twee brieven was ook
een derde door Singlamong en Lipoui
beide,aen den Admirael //or/gefchreven. D'inhoud quam op dezen zin uit:
Gy hebt ons Rijk met uwe fchepen
envolkgrootedienftengedaen, met'
hetverjagenen verflaen van den Zee*
rover, onzen vyand. Dit als mi vol,

i

'

'

\

1.
.

\mpimcintlint-

,

uw

hairaffnijden, en met deze fchepen tot
ons over gebracht worden. Ofzoo gy uw

,

lloetl'mnangwanfung.

De reft was van woord tot woo; d van

,

in Tayowan

'1

j

\

\

i

Hollanders zul/en u, 'tzyghyuhairafj

'

bragt.heb ik enZ-z/o^/defe uwe daden,
eenige dagen geleden , door eenen
brief-drager onzen keizer, in Peking,

bekent gemaekt: die zulke weldaden,
aen

'

'

'

'

V Keherrïik van

tta

S'ina cfTaifingi^.

3^1

bewezen niet onbeloont bekent maken wanneer ik en Lipoui "
„zal laten, gelijk ghy zulx bevinden de zelve u toezenden zvdlen.Wel zou "
"
„ zult en als dan bekennen dat ik en ik u die nu kunnen mede zenden.
"
„ üpoui u gene logens verhaelt hebben. Maer gelijkerwijs ik van u begeerde
"
onze
neffêns
naer
Jonken
„ Volgens voorftel by onze zamen- dat ghy
"
„ konrfteopC/w/i'É-, woudghy met uwe Tangsoa zoud zeilen en daer op ant"
„ vijftien fchepen naer Tayowan ver- woort bequam, ghy daer toe geen ver"
„ trekken om aldaer den vyandt uw lof van uwen Konmgtot Bataviahe"
„ eigenland met de wapenen t'ontne- komen had alzoo vermoogen wy
"
„ men zulx heeft ons wel gevallen. ook niet uit onze eigen beweging een
"
„ Sepoan de zoon van hoxin is tegen- groot getal van Jonken en volk naer
en aldaer Tayowan met u te zenden,voor ontfan- "
,, woordig noch op Tangsoa
"
„ zeer fterk van volk. Zoo wanneer gen laft van onzen Keizer uit Peking.
„ uwe fchepen naer Tayowan vertrek- Waer uit ghy bemerken moght, dat"
"
„ ken, de vyanden zullen datelijkewe- wy gelijke gehoorfaemheid aen onze
„ aen

't

rijk

,

,

,

,

,

,

:

:

,

,

,

uwe

„ derkeren naer

„ den

,

y^v

„
„

:

en Quemuy. Dies zouden wy

„ gewenfcht hebben
,,

opper-gebieders fchuldig zijn
wel- "
ke wetten wy beide met elkandre ge
lijk en gemein hebben.
Over dit"
punft, om neffens uwe fchepen en "
volk onze Jonken en krijgs-volk naer "
Tayowan over te fchepen hebben "

verlatene Eilan

,

datghymetuwe

fchepen eerfl naer 7d«^jo<z waertver
trokken om aldaer den vyand te ver
flaen, en van daer na Tliyojudw zeilen.
Dit is mijn begeren geweeft: doch wy onlangs van ^OijKc/'f/ofeenen brief
naer Peking gezonden
is my zulx dooru met reden wederwaer over "
leit: alzoo ghy niet e.t'c'ïinzTangsoa wybefcheit dagelix te gemoet zien: "
kondet zeilen en van daer na Tayo- als wanneer u aen onze hulpe en by- '*
"
iDflw, door belet der winden. Daer- iftant niet ontbreken zal.
om heb ik u daer van niet verder fpreDe brengers dezer brieven of dienaers\ d'een van i'ifw^/^wcwg en d'anken mogen.
In Tayowan hebben hun verblijf der van Z/^ö^i, deden d'onze aenwy,

,

i

„
„
„
„

„
„
„

:

\

,

|

„Tsiau Koenfin, lVa]igan,Oentenjoe. De- fing van vijf Ai<.7«^<7r/;W, die de twee
brieven aen d'opper-hoofden in T'ayogebieders,
zf.?» als gezanten zelfs zouden beftelwegen
den
ftaet
des
van
„
len en overhandigen met verzoek
„ rovers.
Deze hebben eenigen tijd gele- d'onzeop deze Jonk en by hart weer
„
„ den, getracht tot ons over te komen, als anderfmts wat achting geüefden te
Daerom zende ik u toe gezanten, flaen. Ten einde de zelve van de vloot
„ met deze brieven en twee Jonken
niet quamen te drijven, en alzoo
„ welke neffens uwe fchepen derwaerts hun gezantfchap vruchtloos uit te
vertrekken zullen. Ik heb de brieven vallen daer d'Admirael op diende,
ten einde d'in- hy daer in wilde voorzien, en bood
«, u open toegezonden
„ hout u bekent moge zijn.
hen aen, drie van de voornaemfle
Wanneer ghy met uwe fchepen in met onze fchepen tot voor Tayowan te
»
„ Tayowan komt
zoo laet de beftier- brengen en de brieven by zich te be,> ders,
k; ijgs-knechten
en land-lui- houden latende d' andere twee in
„ den alle hun hair af-fnijden. Of het de Jonken blijven
met toezegging
af-fnijden des hairs kan en magh uit hy zijn volk zo veel zoude doen op
geftelt blijven
tot dat ghy deze vol- paffen, als mogelijk was daer zy zich
ken met uwe fchepen hier op de kuil, mee vergenoegden.
ter bequaemfte plaetfe aengebragt
Hun verzoek alleenelijkwas,datzy
hebt. Begeert ghy aldaer onze Jon- alle vijf op een van onze fchepen by
ken en krijgs-volken te hebben zoo den anderen mogten blijven 't welk
zende ons met een van uwe fchepen hen toegeflaen en :vengezeir wiert:
twee van de gezanten wederom te zy zich op des Admiraelsfchipde
rugge
die ons neffens uwen brief Noteboom zouden hebben te vervoehiitt'mSoanchefoeïvX-:^ fpoedig mogen gen. De Admirael hield de brieven,
„ ze drie zijn de voornaemfle opper-
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,

:
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,
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die

hem open om te doorleden
,

gezonden waren
lle

,

in

toe

,

rif voor

de brengers der zelve, op mor-

weder

jTcn

komen

te

:

wanneer

als

lien een briefin antwoorde aen hare

Hooghcden zoude werde mede gegeven en ter hand geflelt.

vertrokken, zou onder 't noordct
of ontrent Tayon-an moeken
te komen. Zoo ook ecnige fchepen
ofwel de gehcele vloot van de Pukaten eerfle ondores overftekende
der het noorder rif of voor Tayowan
res

|

handen, en bela-

i

,

konden komen, ja ookdaerof
Zoo de brief-dragers verhaelden elders reets op de Formoflienfe kufte
[vxóiSommmpeliouoiPontiokgcnAtmx., gekomen, engenootzaekt, om niet
ofhy,uit des jongen Ao.v/»jname,van
nieuws gezanten aen Singlamong en
Lipou/ gexonden om met hare Hoogheden in Soa»chieuw te verdragen
niaer hadden op hun vertrek van daer
,

noch geen befcheit bekomen.
Ook wiert een brief van den AdmiraelaenhareHooghedengefchreven,

meed beftont in klachten als dat
men den onzen noch geen handel in
die

,

't fchrij ven van daer
tweeden dezer tegens de gemaekte voorwaerden,toegelaten had-

Hokfieu, volgens
i\e.n.

,

Den vijf en

twintigften wiert een-

ftemmingin den Raed beflooten nu
de vloot weer klaer en van alles verzien was om met het eerft goet weer
en wind na TayowaHtn Formofa over
te {leken
en die plaetfen volgens
den laft van de Hooge Regeeringh
tot Batavia onder gehoorzaemheid
van iX^w itact onzer landen te bren,

,

,

,

,

gen.

Ten dien einde wierden ook de
twee Jonken d'een Aymuy, en d'andere Quemuy
die noch by de vloot
waren, vervaerdigt: te weten, ^emuy de grootfte, bemant met dertigh
Hollanders, en vijftien gevangen
Sinefen: en de klcinlle met vijf en
,

,

,

twintigh

Hollanders en twalef

Si-

nefen.

Voor eeril; zou de vloot overftekennade Piskadores, en aldaer onderdezuid-kant van het Fi[fchers Eiland, of de zuid oofl-kant van Pehoe
trachten ter rede teloopen: alwaer
de vergader- of by eenkomft-plaets
zou zijn om dan voorts van daer
zich na Tayowa» en Formofa te bege,

ven. Ingevalle eenige fchepen door

of voorby de Piska'dores quamen te
geraeken die om niet te verdrijven,
zouden de kufte van Formoja aen
boort loopen
en aldaer de vloot
verwachten. De vloot, uit de Piskado,

.

,

niet

te verdrijven, een

plaets te

zoeken

,

anker-

veiliger

zoo wierd wijders

beraemt ren dien einde zich achter
de hoek van Tunkoya te vervoegen
alwaer goede rede in het noorder
MoHJon gelijk toen was, voor de
fchepen is om dan van daer met bequaem weer de reize na Tayowan te
bevorderen.
Ten einde 'sHemelszegen het voorgenomen werk wilde
bevorderen wiert een Beden-dagh
den acht en twintighften in de geheele vloot gehouden.
Den negen en twintighften, dan,
gingh de geheele vloot
fterk vijftien fchepen, beneven de twee toegcrufte veroverde Jonken en twee andere van de Tartaren
die zy met
hun eigen brieven en volk na TayoH.'a« zonden, onder zeil, zuid-w eftwaertsaen, tulTchen d'Eilanden Liffou en Quemuy door en quam ontrent
zonnen ondergangh een groot mijl
van de zuid-ooft hoek van Quemuy
ten anker daer zy de volgenden dag,
belet door ftorm, bleven leggen
Midlerwijle quam een vy ants vaertuig aen boort des Admiraels meteenen dienaer van den jongen Koxin
Somminpejiou of anders Pontiok genaemt, hem toebrengen een open
zend - brief van onze gevangene
Neerlanders op Formofa door hen
vijftiene ondertekent, en den zeften
dezer uit het dorp Loakhau ontrent
het nau ya.nTayowan gelegen,gefchreven dees brief hield in dat zy den
zelven niet alleen met hunner aller
goet vinden ; maer ook door uitdrukkelijken laft van Pontiok voornoemt
hadden ingeftelt, die hen had doen
acnfeggen: indien donfe luft hadden,
om met hem te verfpreken en den
voorigen koophandel aen te binden,
hy ons, des begerende, tot drijving
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

deftelfs.de plaetfen Tamfuy, Kelang,]^,

dat

tia ^t

van

Keizerrijk

Sitia, ofTaiJing.

373

dat meer is, Lamoa niet weigeren zou-

dien einde in de Piskadores of voor

de met byvoeging zoo d'onzen
dezen wegh niet quameninteflaen,

Tayoivan

zy gevangenen noit hunne verloffmge van hun te verwachten zou-

vviert vaft geftelt zy den zeiven hun
fchryvcn in antwoordc aen de gevangenen op Formoja zouden mede
geven
hoewel van zoodanigen inhoud, dat de vyant 't zelve voor hen
door d'overlopers doende vertalen
daer uit geen voordeel konde trekken en nochtans den gevangenen
eenige verzekering van de nabyheid
hunner verloflingegedaen vviert.
Dies zond d'Admirael door den
zeiven brenger eenen brief aen de
gevangene Neerlanders op formofa,
met bekendmaking van zijn weder-

,

:

Dies verzochten zy,
d 'allervolmaekfte verdienden des

Heilands , zy alles tot hunner flakinge wilden aenvvenden.
Op deze tyding deed d'Admirael
aenftonts den raed vergaderen en

i^

,

voornoemt

brief

voorlezen, en ook den brenger van
die gedien in rade verfchijnen
ookbyzonderlijkaendènAdlijkhy
mirael gedaen had den rade de ge:

,

,

meldeplaetfeninsgelijxaenbood, en
afvraegde of d'onzen genegen waeren die aen te nemen, en inzonder-

!

'

varen fedett verleden jaer ; t'cffens
met aenmoediging tot de hope van

:

heid Lamoa.
Dan dees

Insgchjx

:

,

den zeiven den

wcrwaerts zy

,

te vertrekken.
,

den hebben.

om

bykomen

nu {tonden

hunne verloifmge.
Des middags vervorderde de vloot

kon den onzen geen

om

zulke aenbie- haere rei ze na de Piskadores
dan
en was quam , door het aenhouden van een
dinge te doen vertonen
ook niet gevolmaghtight om met harde oofte wint twee mijlen zuidhen in nader gefprek te treden want waertsvan^^ifw^ytenanker
Des morgens, den eerflen van Louhy verklaerde alleenlijk gezonden
om den onzen den aenge- maent, desjaers zeftien hondert vier
te zijn
togen brief te overhandigen en eens enzeftig, ging de geheele vloot weer
te zien, hoedanig hy hen zou gene- onder zeil , en wiert den tweeden
gen vinden en dienvolgens konde met zonnen opgang de zuidhoek van
of wilde hen ook geen nader ope- het Vijjchers £//<7»<^ gezien, zuid-ooft
ninge de gefteltenis der vyanden ten ooften vijf mijl van haer. In het
rakende ysin 't geen zy met fpits- omftevenen van de zuid-hoek, wiervinnige ondervragingen van hem den uit de Kerk-haey drie kanonvorderden en gaerne geweten had- fcheuten gedaen ; miflchien , zoo
d'onzen vermoeden, tot een teeken
den doen ; maer betuigde flechts
dat hy met bewilligingvan den jon- voor d'Inwoonders van 't land
en
die daer moghten
gen Koxin door d'Opperhoofden van de vaer- tuigen
Tayoivan en Formoja aen Singlamong leggen , wegens de komfte onzer

fchriftelijken laft

,

.-

,

,

,

,

:

,

,

:

;

j

,

;

,

j

,

,

,

,

en Lipoui gezonden was om met
de Tartaren te verdragen , als (nu zy
d'eilanden ^y en Quemuy, Goutfoe en
Lijfoe quijt waeren) uit hongers noot
daer toe nu gedwongen.
iDerhalve by denAdmirael en Raed,
na rijpen overleg en de vijf Tartarifche gezanten daer op gehoort waeren , eenftemmig goet gevonden en
vcrftaen wiert, den brenger van den
brief op zijn vertrek mondeUng aen
te zeggen
d' onzen het aen hunne zijde niet zouden laten ontbreken zoo zy genegen waeren met
hen te verdragen. Desmoftenzezulx
met ernft doen blijken en hen ten
,

,

,

,

vloote

Des avonds quam de vloot tuffchen de grote tafel en de Zuid-hoek
van het Vijjchers Eiland en des anderen daegs ontrent de zuid ooft Bay
van Peboe ten anker behalve het Fregat de Jonker, welk onder de groote
tafel ten anker was blijven leggen.
Des nachts wierd het weer zeer
onftuimig , en begon hart uit den
noord-ooftete waien.
Denzeften (want den vier en vijfden was het onweer) zeilden de drie
kleine Jachten Zeebout Buikfloot en
Kaneel-boom , de zuid- ooft Bay van
Pehoe in, tot dicht aen ftrant.
:

:

,
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Tegens den avond wierden d'Op- noch meer en meer krijgsknechten
!

van de fchepen aen land verfchenen
waeren, zond d'Admirael noch twee
met zoo veel krijgs-knechten, als be- benden na Hopman Pooleman tot:
quamelijk voeren konden , aen de gelijk ook korts daer aen een bende
drie dichti\ onder de wal leggende bootsgezellen t'zijner hulpe. Wanfchepen te brengen, zonder nochtans neer die ontrent een groot halve uur
na lant te varen voor bekomen orde weg geweeft waeren quam een Serjant, door Pookwan afgezonden den
van den Admirael
Den zevenden, voor dagh, voer Admirael verwittigen hoe devyant,
d'Admirael , nevens Hopman Po/é-"! ontrent twee hondert gev/apende
w.w, aen het Jacht ^«//t//oo/ van waer mannen flerk al op de vlucht gedrePoleman, uitlaft des Admiraels, met ven was en dertien of veertien van
belaft

perhoofden van de fchcpen
'sdac^s daer aen vroe^h hun boots,

,

,

,

,

:

.•

,

,

een parthye krijgs-knechten naer dehunne opeen kort beftek terneer
land vertrok , om het veld eerft tont- gevelt lagen: hoewelze in 't eerft zeer
dekken, en naderhand \xn koebee- woedig en met een groot gefchreeu,
Hen zich te verzorgen. Midlerwijle als dolle menfchen van achter een
gaf d'Admirael laft aen den Schipper heuveltje,daerzc zich verfcholen hadvan Buikjloot een fpringtou achter uit den gehouden op onzen voortroep,
te brengen en zijn gelchut te boort aengevoert door den gefneuvelden
wel klacr en flagvaerdig te houden, Vendrig, waren komen invallen. Dees
om het ftrant naer wil en wenfch te troep, ziende den vyandaenkomen,
konnen bevryden , gelijk ook aen- was al fchietende op de voorhoede,
Wanneer onder- daer Hopman de Bitter het bevel over
ftonts gefchiede.
tuffchen d'onzen verftonden, dat de had,gewcken daer de vyand, in woeTartaren aen land ge weeft waeren, en de,al mede op aengevallen, ja door de
van den vyant nagejacgt ,vier man ver- gelederen heen gebroken was. Dies
loren hadden , deed d'Admirael Hop- een grote ontfteltenis en verwerring
man Pooleman daer van door den aen onze zijde gekomen was, en eeniSchout by Nacht Venvei waerfchou- ge krijgsknechten al den wijk genowen met bevel van wel op zijne hoe- men hadden.
Dan zoo haeft was door orde van
de te moeten wezen. Pooleman dan
des verwittigt, vertrok met zes ben- Hopman Pooleman die het gevecht
den krijgsknechten , ieder veertig aenvoerde, de bende van denLuitekoppenfterk,landwaertsin blijven- niinx. David Steyger ter zijde, daerde
de een bende op ftrant. Naulix was vyand den mceften inbreuk had gcPö/f/M^?» ontrent anderhalve uure weg daen,niet, met brede gelederen los
geweeft, of, gelijk bericht quam, had fchietende opgetreden, of de vyand
en had
al vveerftant van den vyand gevon- was aen het deifen geraekt
den, en vijfofzesgequeften, beneven korts daer aen zoo gezwint de vlucht
cenen doode de vendrig Krifloffel genomen als hy razend op d'onzen
van Leeuwen, bekomen. Onder de aengevallen was.
De Admirael gelafte aen den Sergequcfte was Hopman t^e Bitter die
met ccn pijl door zijne voet gefcho- jant voornoemt, (door Pooleman zen
ten, en ook twee kappen van een hou- hem gezonden
om orde te beko{
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wer of zecpmefch door zijne hoeten
kleedcren
zonder quetfmge van
,

lichaem als alleen van de pijl, toegebragt waeren. D'Admiraclhieren
tuflchcn aen land gekomen, liet aenftonts aen al de fchepen weten zoo
veel bootsgezellen, als eenieder bequamclijkmiiïchenkon, elk met een
houwer en piek voorzien aen land
te zenden. £n gemerkt geduuriglijk

doen (toni,)Poolema»
te verwittigen, den vyand, zooveel
docnelijk was, nategaen en de reeds
bevochte zegen te vervolgen
mits
men,vvathem

,

te

,

\

:

zich niet verder landwaerts in tebegeven als hy tegens den avont zoude

,

:

;

weder te kunnen keeren want
d'Admirael hem in den avont daer
aen ftrant zoude verwachten. Waer
op de Serjanc met noch een bende

giffen

,

j

'

:

na

't Keizerrijk

van

krijesknechtfnenetlijkeboorsgezellen weder was vertrokken.
Eindelijk verfcheen in den avond
Poolentan met zijn volk aen flrant by

(

j

(

denAdmirael, met bericht hoehy
dQn vyand achtervolght zoo dra
zijn volk in orde weer was geftelt,
en veel bloets langs den weg gezien,
en ook noch vier dooden gevonden
doch genen tegenftant, ja nieteenen
Sinees meer vernomen maer wel zeven ofachtjonken vanftrantzienaffteken had daer de vyand zijns be
:

f Tai (ing.

Sitia, o

^y^
het volk, door zulk fterk voort- trekken, te moede wiert. Ook gingen ten
zelven dagen d'Admirael onder- Admirael en verder gevolg met twee
benden krijgs- knechten wat landwaerts in wandelen en vonden ter
plaetfe, daer het gevecht gefchict was,
veertien doode Sinefe hchamen kort
by elkandre leggen, ontbloot en geplundert van hun wapenen door de
Tartaren. Korts daer na trok d'Ad,

,

,

,

;

miraelweder nadeleger-plaetfe. Ten
einde de heeften
aldaer bekomen,
niet tot aen de leger-plaetfe der vlote
dunkens ingefcheeptwas.
Een paert met eenen ezel bragt behoefden gedreven te worden zeilPooleman mede; doch gene koe-bee- de de Jonk Aymuy, met drie boots na
alzoo hy daer van zijn werk de Kerkbay beneven Schipper Pieter
ften
hoewel by hon- Koker om de beefl:en daer mede over
niet had gemaekt
te voeren en herwaerts te brengen.
derden vernomen.
Des namiddags, den tienden quam
Den achtften met den dag wierden zes benden krijgsknechten met de Jonk Quemuy en de drie boots uic
de Kerkbay weer inde vloot. Volgens
zeftig bootsgezellen , onder Hopman
en twee verhaelvandenSekritarisHf«<^/-//('7ïPooleman, na deKerk-bay
benden krijgsknechten en twintig ^r^ïw^/ê-w, die daegs te voore over land
bootsgezellen, onder Hopman 5c-^/w- gegaen en nu met de Jon k weder gemeipenning
na het Hollantfch Fort keert was, had Hopman Pooleman ó^s
gezonden, om, zoo zy genen vyand voorigen daegs een der gevangenen
vernamen een parthye koebeeften losgelaten,opdeflelfs voorgeven van
aen de fchepen te brengen gelijk zy den onzen beeft;engenoech te willen
regens den avont, zonder vyant ver- befchikken en de boeren van dat land
nomen te hebben ontrent zeventig by hen te brengen zoo wanneer de
koe-beeften en eenig kleen vee bequa- Hopman hen voor overlaft wilde bemen,die aen de vloot,tot ververfching vryden en met zijne kinderen in
van het volk verdeilt, en ook aen land vryheidftellen. Hier op na bekomen
gekookt en voor de krijgsknechten toezegging, had degevangen affcheit
opgedifcht wierden. Twee gevange- genomen en was tegens den avond
ne Sinefen en twee kinderen het een in de Sineefe tempel weer by den
den eenen gevangen toebehooren- Hopman gekomen met twee boeren
de , wierden door Hopman Poole- en vier kapoenen met verzoek van
man opgebragt. D'onzen meenden tot des anderen daegs uitftel om koeuit hen iets te verftaen
maer zy beeften te brengen ter oorzake die
fpeclden den onwetenden en gaven zeer wilt geworden en niet te krijgen
voor landbouwers te zijn dies zy waeren. Dan naerdien dees gevangen
niet anders van hen te weten quamen, ten dien dage ter beftemder uure
als dat de Sinefe krijgs -knechten in
niet by Pooleman verfcheen had dees,
Jonken géfcheept zouden zijn.
volgenszijn dreigen, de tempel metal
Den negenden des morgens, trok de huizen daer ontrent in den brand
Hopman Pooleman met zeven benden laten fteken.
krijgsknechten en de gevangenen op
Slechts twee koebeeften met een
gifteren bekomen, na de Kerk bay en kalfje had Pooleman
alzoo zy al te
daer ontrent, om noch meerderkoe- fchouwwaren,bekomen,en ook maer
heeften en vee te bekomen, metlaft weinig hoenders
niettegenftaende
aldaer dien aenftaenden nacht te ver- den geheelen voorigen dagh en ook
blijven, cn's anderen daegs weder by een gedeelte des verleden nachts vlijt
de vloot te verfchijnen , aengezien genoech daer toewasaengewentgeworry 2
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hen hadden aengedaen
ook 2y
hen ahijts van vcrverfchinge wilden

vyandcn waeren ook by
hem in het lant niet vernomen nocht
ook niet by of ontrent den afgebrandcn tempel alhoewel door Schipper
Piet er Koker die voor Poleman aldaer
met een van de drie boots aen land
wasgewceft, vijftien ftukkcnyzerge-

worden

:

:

,

verzorgen. Tot 's anderen daegs (lelde hen d'Admiracluit, met aenzegging zy noch meer heeften of klein
vee moften hrengen 't welk zy beloofden te doen , en gingen weder
huns weegs.
Den tvvalefden tegens den avont
verfchenen voor de derde male ontrent vijf en twintig boeren, in deleger-plaetfe en bragten met zich eenige bokken en hoenders. D'Admirael
deed hen twee zakken rijs vcreeren,

:

,

fchuts

,

200 in d'afTuy ten ftaende

,

:

als

daerby leggende, waeren gevonden:
te wetea, voor den tempel om aldaer
,

het ftranrte bevrijden, vier ftukken
in d'affuiten, en vier op d'aerdeleg-

\

,

|

gende, en op een andere zantftrant,
als men de
die men voorby moet

'

,

kerkbay metfchcpen wil inlopen, zeven ftukken op d'afTuiten, en een op
Twalef van deze vijftien
d'aerde.
die van drie tot acht pont
fli-ukken
yzerfchoten, en alle van land inde
Nooteboom gticht&^t wierden, hadden
weleer deKompanjie toebehoort de
drieandere waeren Sinees mackfel.
Eerlang verfcheen by den Admirael
Schipper Pieter Koker met den gevangen en eenighe Sinefe boeren dezes
lants.en bragt mctzig twintig koebec-

enfteldehun bekomene gevangenen,
benevens de twee kindren, en op hun
verzoek een boer van Quemuy mvïj.
heit. Voorts verleende hy hen, op hun
vertrek naer land, een belcherm en
vrygekide - briefje, welk aldus luide
Alzo de boeren van deze eilanden, de

|

,

,

ften, die

zy Hopman Poe/^»M«

V'\sk2iéo\:tsgenaemt,'z.ich onzer ge hoor-

zaemkeit onderworpen

,

en ons

m

teken

"oan onderdanh^heït eenige koebeeflen en

ander klein vee toegehragt : daer bene
fwy hen in befcherminge aengenomen
hebban, zoo werden allen en een legetij.
en wel inzonderheid de Nederlanders
onder deze onzevlagge hoorende , vermaent en gewaerfchouwt hen geen '/ minIte leet aen te doen : zoo wanneer zy vrywillig met ververfchinge of anderfints
zich aen fcheeps boort komen te vervoegen : naer dien wy zulx tendienfte der
Kompanjie noodigachten te behoren Op
bet groot Eilani Pehoe.

fens

in het

herwacrts trekken tegemoetgebragc
hadden. Midlerwijle hlceïPooleman in
het Spaenfche Fort, (wel eer op dit Eiland by de Spanjerts gemaekt) op orde van den Admirael verwachten.
Eindelijk liet d'Admirael de boeren voornoemt en den gevangen weder na hunne verblijf placrfe trekken,
met bevel van noch meerheeften te
brengen zoo zy geen leet wilden geBort.
daen wezen. D'Admirael vereerde
Den dertiendcn, drie uuren voor
hen een zak rijs en deed hen eens Jrak fchenken
waer voor zy, met ter dag lichte de vloot weer anker, en al
aerde gebogen hoofden , uit-riepen ontrentvieruure des namiddags, drie
Kamfia Kompagma, dat is ivy bedan- vierendeel mijls Noord - ooftwaerts
van het kafteel Zeelandia ten anker,
ken de Kompanjie. Des avonts trok
d'Admirael weer aen zijn boort , en met al de vijftien fchepen:beneven de
des morgens weer aen land.
Jonk Aymuy en de twee Tartarifche
Des namiddags verfcheen Pooleman Jonken: want de Jonk ^«if>««j, onder
met zijne krijgsmagt aen de leger- weegs lek geworden,was verbrant.De
plaats met eenige Sinefe boeren en Jonker cnMars,\2in de vloot afgerackt,
twintig koebecften die zy aen hem
waeren den zevenden aldaer al ter regelevcrt hadden. Zecrgedienftig verden gelopen. Volgens verhael van de
zochtenzy aen den Admirael, om een Schippers dezer twee Jachten was
befcherm-brietjevandeKompanjiete den negenden dezer 's avonts een
mogen erlangen, ten einde hen door Jonk van de Noord binnen Tayowan
donzen geen leet gefchieden mogt gekomen als wanneer tot tweemael
met voorgeven zy noit eenigh leet achter malkandre drie kanon-fcheu.

Balthasar
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van Sina, ofTaifwg.

ten uit hetkafteel wierden gedaen.

35-7

ook hun-

tezijn, teneinde dan alzoo

,

Geen gewag van volk hadden zy in ne algemeine brieven te befteJlen.
het kaftcel, zoo lang aldaer gelegen Derhalven wierd, na overleg in rade,
j

macr ontrent
hadden vernomen
hondert vijftig man met zes vendels
waeren aen de bokken-flal in dewapenen gezien.
Alzoo nu den onzen geen de minfle tijding van land toequam, veel min
aenbieding,(gelijk wel het vermoeden
was,) vaiThen weder herland over te
geven, gedaen wierd; daerzynochtans gaerne volgens den laft van de
Hooge regeering tot 5jf(jxiii3, dezen
jare bezitters van waeren geweeft,
200 floegd'Admiracl den vijftienden
in Rade voor, op wat wijze men beft
of
dacr toe zoude liunnen geraken
het geraden zoude zijn, devyanden,
om met hen in befprek te komen,
dan of men hen,
zelfs aen te zoeken
met de wapenen by der hand te ne-

goetgevonden en bcfloten den afgezanten voornoemt hun verzoek in
te willigen, en hen tot geleide mede
te geven de Jachten liaerdinge en

:

,

,

,

j

j

1

Buikjloot.
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|

j

je ,in't Sineesvertaelt

men

zoo

,

brenghen

zoude trachten te
dat zy nu weder vaa

verre
,

aenbiedinge aen hen zouden komen te doen, gehjkze te voore
door het fchrijven onzer gevangenen
gedaen hadden.
Hier op quam ook Ln achting, hoe
zy het behulpmiddel der Tartaren
wegens het zenden hunner gezanten
met brieven van Sivglamong en Lipotd
aen de beflierders van Tayoiva», volgens beftuit van den achtiendenvan
Winter-niaent,aengenomen hadden
naerdicn by de zelve brieven de Sinefc gezaghebbers op Formofa en Tayoivau met hun krijgs-volk tot het
zelfs eenige

,

,

enmethetze-

gel der Kompanjie onderdrukt,
i

1

:

:

Op het eerft wiertbefcheiden den
Schout by nacht ^ari'/Wöwfax Tt'/wf/,
met laft op hun en des.vyands doen
een wakend oog te houden,
Den gezanten wiert ook een brief-

j

1

mede

gegeven
waer by zy alle bevelhebbers en krijgsknechten, o^Tayoxvan
en Formoja, tot hen over te komen
zouden noodigen,om na de kufte van
Sina met hunne fchepen te werden
over gevoert, met belofte een ieder,
na zijne hoedanigheid boven dien,
door d'onzen zou werden befchonken,zoodanig, datzy hen bedanken
zouden zonder aen debeftierders
van Formoja en Tayoivan voor als noch
hunne genegentheid , van met hen te
verdragen t'openbaren acngezien
zulx met het voornemen van hunne
edele tot Batavia niet over een quam
:

,

:

:

,

maer alleenlijk het affchrift des briefs,
d^n laetften van Winter maent aen
onze gevangene Neerlanders in antwoorde van de hunne gefchreve met
een by voegfel (hoe zy nu aldaer gekomen waeren, om hunner aller ver,

,

:

lolfmg,

was

,

te

zoo het eenigzints mogelijk
wege te brengen ,) met een

overkomen aen deTartarifchezi>de, Chiampantje en twee Sinefc boeren van
onder goede belofte, van den onzen ^«é-wa^ ,onbewuft van alles,open naer
het eiland Formofa weer in handen lant te zenden beneven eenen klein
te doen vervallen aengemaent wierbriefje aen de beftierders voornoemt,
den. Ook waeren de gezanten als en daer by alleenlijk aen hen te vertoen in rade verfchcnen om ten dien zoeken: datzy onzegevangenen geeinde op heeden met hunne twee liefden in vryheid te ftellen, en dezelJonken, ingeleide van twee onzer ve hen toe te zenden
volgens befchepen na Tankoya te mogen over ding op het overgeven vunlayowa»,
vertrekken en aldaer hunne byzon- dat zy na Batavia zouden werden gedere brieven, wel ten getale van ze- voert:met voorder verfoek van dezen
ven of acht, eerft aen eenige aldaer open brief aen de gevangene Neerlanzich onthoudende hopmannen en ders gelieven re laten overhandigen.
o vcrften der krijgs knechten te overDe Tartarifche gezanten des verhandigen, en dezelve afvallig zoeken wictigt,oordeelden het zelve een goete maken met voorgeven hen goede de zake te zijn en wierden ook door
gelcgentheid daer toe voorgekomen hen twee Sinefche boeren tot beftcl:
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linge der brieven ultgekoren. Eindelijk deed d'Admirael ook den ge-

j

2antcn beloften, zoo zy in hun laft
hun beft quamen' aen te wenden, en
iet merkvvaerdigs te verrichten, hy
hen ook ieder met een goede vereeringe zouden bedenken.

,

i

DeTartarifche ge2anten , volgens
bericht van de Schout by nacht Tervoei , gekomen aen boort des Admiraels , waren met hunne brieven
landwaerts in vertrokken, en hadden
zichaenftonts byeen grootegedeeltevanmcnfchen vervoeght, met be-

Voorders wicrt in bedenken ge- lofteaenhem, zoo dra zyeenige tijnomen, om den vyant met de wape- dinge bequamen hem 't zelve laten
nen tot redelijkheid te brengen =; weten zouden. Het volk, aen üranc
waermenten dien einde (alzoodaer woonachtigh was op hun komfte
met op dereede te leggen niet uitge- aldaer landwaerts in gevlucht: zoo
recht konde worden) beft zoude lan- dat federt gene menfchen vernomen
ètn om alzoo den vyand afbreuk waeren.
Tegens den avont verfchcen de
te doen. Hier op dan ingezien het
Schout
by nacht Verwet andermael
Rehooge
gedaen by de
voorftel
aen
boort des Admiraels, met vcrgeering tot ^^Ti^^x^w in haer gegeven
dat zulx flagh hoe een van de Tartarifche afbericht-fchrift
te weten
zoude konnen gcfchieden door het gezanten van land by hem was gekanael van Lakjemuy, na den voorgang weeft: dien hy gaerne mede dervan Koxin ofwel anders, om vei- waerts aen zoude hebben gebracht,
achter de hoek van ten ware hy zich niet had ontfchulliger te gaen
Tankoya, zoo wiert na rijpen overleg digt, met zijn vereifch van nootzakebefloten,na verloop van twee dagen, lijk weeraen land te vertrekken. Hy
zich van daer achter de hoek van Tan- nevens de twee andere gezanten hadkoya te begeven
en het landen der den alle de brieven overgelevert en
krijgs-magt door het kanael van Lak- ftonden met den eerften daer antjetnuy of ook op Tayoivan als niet wel vvoort op te verwachten twijfelende
doenelijkenmet te groot gevaer ver- niet of zouden tot hun voornemen
wel geraken. Vier hondert krijgsmengt, niett'ondernemen.
knechten
waeren reets albereit om
Hier op ondernamen de twee
Jonkjcs van den Tarter, in geleide over te komen waer van hondert aen
van de twee Jachten Vlaer dinge en den berg van Tdfw^o^d', en drie hondert
aen den ftroom van 7"(jw/«y lagen. De
Buik/loot, de reize naer Tankoya.
vyant was bevreeft voor het landen
d' Onzen bragtcn de twee Sinefe
boeren voornoemt, korts daer aen, der onzen aldaer.
op voorgeven van zich op wrikDes morgens, den negentienden,
ken niet te verftaen met een Chiam- verfcheen de Jonk Quemuy van Tayopantje door een floep, tot dicht aen ivan byden Admirael, onder de hoek
ftrantvan7"t7yoii7d«,metdebrieYen,en van Tankoja met fchryvcn van den
lieten hen doen met hetCbiampantJe onder- Admirael Hiiibert de Lairejfe,
alleen door de brandingh heen naer en ook met eenen brief van de Beland vaeren.
ftierders op Tayowan en Formofa aen
Des morgens.twee uuren voor dag, d'onzen. Hy was na vertrek des Adden achttienden
vertrokken
op miraels, volgens zijn bericht-fchrift,
goetvindcn van den raed met den met al de kiene Jachten tot anderhalAdmirael de fchepen Nootehoom Ter- ve fcheut van het kafteel Zeelandïa getholen, Mars,vliJJmgen, Zierikzee en
zeilt,en van daer weder na zijne oude
Naerde, nae de hoek van T^Wi^oy*?, en plaetsgekeert. Zoo veel had deze verquamen twecuurenademiddaghby toning uitgewerkt, dat die van land
de twee voor afgetrokken Jachten, den brief voornoemt met de twee gevLierdiMge Qu. Buikjloot en de twee vangene Sinefen en 't zelffte C/;A7w/>i7«Tartarifchejonkjes, weft-waertson- //V (met de befcheiden derwaerts getrent een mijlc van de hoek voor- zonden,)korts daer na hem aldaer toe"oemr.
gebragt hadden. Diesbyhem enzijncn
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van Siua, of Talfing.

ncn Raed niet raedzacm wierd gevonden , met fchuits en boots ieds
mecrder te ondernemen, zonder naderbefcheid van den Admirael daer

De brief voornoemt

overtehcbben.

1

35-5,

Zy heihen dikwils Am-

len vereenige».

hajfadeurs gezonden

,

,

ter vrede-hande-

lmg\ maer onder dienfchi'yn zochten zy
nueenige jaren geleden, Aymuy
^//£-/ö/'f«: dmten gelukte hen niet. Zy
eens

I

,

,

kregen denneerlaeg

luide aldus

;

zoo dat de hinnen-

van hun hloet voos. Die ivy Ievendig in handen kregen wierden han-

t.ee

root

D'Opperhoofden van Formofa Kouja,
Anghia en Oenia hebbenden Brief den en voeten afgekapt
,

,

en hen zootoegezonden
't
welk
den
Hollanders niet
van de Hollanders ontfangcn.
onhekent is. Koxin wifl welde HollanFormofa komt ons van ouds toe. Des ders woorthoudende waeren , daerom
jongen KoxïnS iefie vader heeft de Hol- heeft hy ook de gevangenen wel gehanlanders toegelaten daer te woonen , om delt Maer nu zijn de Hollanders met
met hem den koophandel te drijven. de Tartaren zamen gefpanncn en hehDaerna hebben de Hollanders zich zelfs hen ons het lantvan hymvij Quemuy
Meejter van het land gemaekt , en den en Goutfoe afgenomen. Evenwel hebinwoonders, met het ajvorderen van tol- hen het de Tartaren niet in bezit derven
nemen , en alleenlijk de huizen afgelen, hartgevallen : die daer over aen Koxin klachtig vielen. Hierom w Koxin hrant , ja ook hunne gezanten aen den
overgekomen en heeft Tayowan vero- jongen Koxin gezonden en aenzoeking
vert, en na. het vertrek der Hollanders gedaen , hy met zijn volk zich onder hunhet zelve in bezit genomen , en ons als ne gehoorzaemheit zoude begeven. Maer
,

,

:

\

I

\

/

.

,

\

,

,

Maer het die heeft niet gewilt. De Hollanders
he- hebhen nu zoo langmet hunne fchepen op
het
blijven
wy
nu
even
veel
is ons
of
zitten , dan of het de Hollanders bezit- de kujl gezworven en tot noch toe geen
ten : want ivy hebben het verdragna ge- plaets van deTartaren in bezit kunnen
komen : te weten, uwe gevangene van on- krijgen. Waer uit zy hunne ontrouheit
derhout , en het vertrokkenvolkna Ba- zelfs befpeuren kunnen. Uwen brie fhebtavia wf/ lijftocht en ververfchingver- hen wy ontfangen en daer uit verfiaen uw
zorght. Koxin heeft ook eenen Manda- verzoek wegens de verlojfing uwer gerijngezonden gehad met een Hollantfch vangenen. Het zelve gevalt ons wel.
Jchip na er Qacmüy om den Lantdrojl Maer gelieft te weten dat ons die van-.
Valentijn en andere gevangenen van den ouden Koxin ter hant gejlelt zijn,
daer te halen. Doch de Hollanders heb- en nu zijn zoon Sepoan over dezelve te
hen hun bejl niet gedaen om daer te ko- zeggen heeft. De gevangenen onder ons
men , en den Mandarijn met zijn volk zijn noch hy gezontheit en genieten eernaer Bataviagf Z'oer/ zoo dat de gevan- lijk onthout. JVy weten wel de Hollangenen in onze handen verbleven zijn, die ders anders niet dan den handel zoeken
wel onthaelt worden : ja zoodanig dat maer daer nevens is ons ook niet onheghy ons daer over namaels bedankenzult. wuji dat zy ons niet vertrouwen : daer
Maerghy lieden hebt den Mandarijn ge- heneffens ons zeggen en fchryven geen
houden en zijt methemby deTartaren, geloofgeven. Evenwel geloven ivy dat
uwe bontgenoten gekomen. De Tarta- Sepoan met u lieden wel zoude willen
ren zijn zeer hedriegelijk en niet woort- verdragen. Zijt ghy daer toe genegen en
houdende : V welk de Flollanders in Kan- begeert eenplaets in bezit te nemen zenton welzijn gewaer geworden : want zy de ons gezanten die luiden vanfatfoen
eerjl hen den handel toegeflaen en daer zijn : want wat hebhen wy met de twee
na bedrogen hebben. Nu hebt ghy lieden Jlechte hoeren
die ons uwen hrief gein Hokfieuw vxn hen beloften bekomen, hragt hebben , kunnen uitrechten. IVy
op Haython en Kolongfoe te mogen zullen uwe gezanten niet aenhouden : als
verblijf nemen
om daer te handelen. ghy d' onzen maer niet aenhout , zoowy
D'oude Ko^in heeft wel geweten : wat die mogten zenden. Zijt ghy zulx van
voor een hedriegelijk volk de Tartaren zins zoo doet het haeJUg op dat wy Sezijn. Daerom heeft hy noit met hen wilpoan zulx mogen over Jchryven , en een
Bejlierders daer over gejlelt.
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goet

Vervolg op het

3f8

weede GezarJfchap

goet verdrag magqetroffen werden : ten
einde deen voor den ander niet meer bemet elkandre
hoeft bevreeft te zijn , en
zal u
'lïiogen handelen : ivant deTarter

Hopmannen van paerden

noch bedriegen.
den eenen ofanderen
Dit onsfchryven meugt ghy wel geloven,
als hebbende daer op by den Hemel ge-

krijgsknechten eerft daer toe door

zworen. Gejchreven den twalefde mane,
den een en twintig{len dag.

d'onzen zouden begeren en hoe veel
of wat de krijgs-overfte hen belaft
had t'eifTchen. Daer zy op dienden
genen laft toe te hebben ontfangen
maer alleenlijk, gelijk te voore verhaelt ftaet, om te horen, wat d'onzen hen zouden komen aen te bieden aldacr verfchenen waeren.
Eindelijk dan na de zake wel ingezien te hebben , wiert goet gevonden en beflooten die twee perfonen
aenbiedingetedoen van vijf duizent
taylen Japans zilver den krijgs over-

:

zoude moeten

fijt

mondeUng van Siautongfwng,

,

krijgs-

,

volk in de zuider deelen van Formo/d', afgezonden re zijn, om van d'onzen te horen en verltaen: wat zy hem,
zijnen Hopmannen en minder Bevel-

,

zoo dra hy tot hen
zou overgekomen zijn met beding,
zoo d'onzen zijn volk benodigt waeren, zy gehouden zouden zijn, met
hen tegen óita vyand aen te trekken.
Wel deden zy hier toezegginge van,maer zeiden de zommealtekleinte
zijn. Dies verzochten zy, zoo d'onzen met hen genegen waeren te verdragen dat zy iemant van hunnent
wegen aen den krijgs-overfte geliefden te zenden om met hem zelfs te
aenbiedende een van hun
fpreken

hebbers, tot krijgsknechten toe,' ieder

fte te tellen

na zijne hoedanigheid genegen waezoo wanneer zy
ren toe te leggen
en hen beoverquamen
tot d'onzen
hulpzaam waeren in het wederkrijgen van dit Eiland en de veftingen

,

-.

,

,

,

daer beneffens zoo zy zich
iiaer de kuftevan Sina, op d'ontbiedinge van Singlamong , Lipoui , Sibja,

daer op

ook de

,

des Admiraels,met vier Tartarifche afgezanten en twee perfonen van den
vyand. Deze dan in rade gehoort,verkrijgs-overfte van hetSineefch

;

,

zclven

klaerden

verlaten

hem omgekocht worden. D'Admirael
en Racd vroegen hem af wat zy van

morgen verfcheen de
Schout by Nacht Verwei aen boort

Ten

en koe-

beeften als andere goederen rijkelijk
waeren voorzien en hy die alsdan

:

Tonganpek en andere meer met onze fchepen na veroveringe van de
veftingen op Sakkam en Tayowan, lieten overvoeren of wel anders de wapenen ter neder quamen leggen zoo
als d'onzen dat mogten raetzaem vinden.
Wijders, gaven zy voor welte we-

,

,

,

,

,

beide aldaer aen de fchepen in gyfe-

:

ling te willen blijven.

Des namiddags vertrok

hier

op de

Sekritaris.beneven den tolkMö«r«,de

der Kompanjie dit lant gerechte-

Tartarifche afgezanten en een van de

hoewel d'oude Koxin
dat als zijn eigen gevordert ha3 te wezen, en in gevolge den onzen als
maer geleent weder met de wapenen
afhandig gemaekt had. Hier op liet
d'Admirael hen afvragen Hoe fterk

Sinefen, met de brieven voornoemt

ten
lijk

,

toequam

:

,

,

:

van volk de kn^gsoy ti^^Siautongfiong
wel was wanneer hem geantwoord
wiert van zeven duizent wift d'Ad
mirael niet wat hy daer uit befluiten
zoude als (zoo den onzen wel eertijis door den tolk Mourits en andere
:

:

:

berecht was,)al te grof gelogen,en buiten twijfel zoo groot uitgebreit om
den onzen een groote zomme geks
van 't hert af te binden naerdienzy
voorgaven dees krijgs-overfte en zijn
,

:

aen d'onzen afgezonden na den Sinefen krijgs-overfte Siautongfiong;
blijvende d'andereSinees, tot hunne
wederkomfte aen boort ingyzeling.
Ook gaf d'Admirael hem eenen brief
aen den kn}gs- ovct^^^q Siautongfiong
mede, daer by hem de zommevoor

|

noemt wiert belooft ingevalle hy
met zijne krijgsknechten tot d'onzen
,

wilde overkomen.

Hy fchreef ookaen de gevangenen
Neerlanders op Formoja eenen brief,
dat zy wel antwelk in - hield
woort op hunfchryven vandeSinefe
beftierdcrs bekomen
maer geen letter van hen : daer zy nochtans de by:

;

gaendc

«a

't

Keizerrijk va» Sina, ofTaifwg,

Den een en twintigften was Hop-

gaende af-fchrift brieven hen ook
open gezonden hadden, omaenhen
dies zy grooteUx
t'overhandigen
geofzydienietterugh
twijfelden,
kunthouden hadden. Ten einde

\wa.\\

:

'\

fchap daer van te bekomen zouden
zy den brenger van delen haellig met
een brief gelieven te voorzien hoewel te verzwijgen dathyheneenigh
fchrijven van d' onzen toegeb.acht
;

met een bende

kindaldaert ontdekken. Tweebuiwachten van de Sinefe vyanden,
warenvan hunne pollen landewaetts
in geweken
ook verfcheen hy tegens den avond, zonder eenighe
vyandfchap te plegen of ook den
vyand te vervolgen weder aen de
tenten en had aen den voet van den
Tankoyjen Berg een af- lopent water
gevonden.genoegzaem tot drink-water voor de geheele vloot, zoo men
met kleine vaertuigen daer by konde komen en niet door het vlakke
-

:

,

had; metbekentmaking, debeftier-

j

voornoemt van hen gezanten
eifchten, om met hen te verdragen,
die zy hen ook zouden toezenden
zoo zyinfgelijxeenigen van de hunne aen hen wilden fchikken vvaer over noch evenwel brieven weerzijds
zouden verwilTelt worden; enalzoo
hoopten zy hunner aller verloflinge
haellig te wege te brengen.
Na het vertrek van den Secretaris,
wiert de jonk Quemuy weder nxTayomet toezenden aen
Wij»' gezonden
Lairejj'e van ctwtw b.ief, aen deSinefe
beftierders gefchi even om dien met
de zelve Sinefen weder aen land te
zetten. D'inhout was dat donzen
veiWondertwaren,zy van hunne gevangenen geen fchrijvens bekomen
hadden: dies zy ook onkundighbleven,ofzy hunnen briefhen al hadden
ders

.

:

\

:

,

:

,

flrant belet wert.

1 egcns den middag quam de Semet den tolk Mouris,

kritaris Tshranjz.

j

,

j

,

op den negentienden aendenkrijgsoverfte Siautonglwng gczonden,weder
teruch,metver(lagaenden Admiraeh
dat hy des daegs te voore by den zclven ontboden maergcvvacrfchouwt
was in tegenwoordigheid van zijne
;

Bevelhebbers nergens van tefpreken

,

1

j

j

Was ziüx

Schimmel-penning

krijgs-knechten aen d'overzyde van
het binnen-water geweeft , om het
ten

,

overhandigt.

354

niet gefchiet,

zy verzochten het op ontfangen van

was ook door den krijghs - overfte
zelfs na zijn leger: (waer mee hy wel
vier of vijf mijlen,

om met hem te fpre-

ken, herwaertsaengekomen was, en
toen ontrent anderhalve mijle van
daer gelegen )gebragr. Aldaerhadhy
hem alleen den brief van den Admien wijders met
rael overhandigt
hem gcfproken , volgens zijn bericht-

diengefchiedenmogt,enophetfpoedigfte fchrijven van hun ontfangen
mogten, met twee verftandige perzonen. Ophetverfchijnen vandezeby fchrift zoo dathydeflclfs meeninge
donzen .zouden zy ook twee van de wel had begrepen te weten hoe
hunne tot hen zenden om te fpreken, dees krijgs overfte met vier duizent
hoedanig met elkandre beft zouden gev\ apende ma.t;nen wel genegen was,
kunnen over een komen: met byvoe- tot d'onzen over te komen, om op
gen.omeengoetbegin eneinde daer d'ontbiedingeenatnradingvan Singvan te maken, veel helpen zou, dat zy lamong en I/^o«/.-dcsgeIijx van Silja en
eenige der Neerlantfche gevangenen Tonganpek
naer de kufte van Sina
tot hen zonden
met w elk te doen (zonder den onzen byftant tot het
zy bevinden zouden, dat d'onzen een veroveren van de veftmge Provintie
einde van dien bloedigen oorlog en op Sakkam,e.n Zeelandia op Tayoivan te
vrede zochten te maken.
willen bieden) gcvoert te werden:
Tenzelven dage wierden de krijgs- mits d'onzen aen hem quamen te telknechten van d'acht fchepen onder len een zom van tien duizent tcyden Admirael fterk acht hondert len Japans zilver waer van vijf duikoppen en verdeilt in zeftien ven- zent voor af, om aen zijne krijgsdels, aen land gezet: en daegs daer
knechten uit te deilen, zoo dra hy gyaen de tenten tegen den open berg zelaers geftelt had,eifchte;met beding
opgeflagen, volkomen vervaerdigt.
d'andre helft hem.op de fchepen zijnde
Zz
|

,

'

:

|

:

\

|

,

:

,

,

,

,

:

,

Vervolgop het tweede Gezandfchap

^j

moften aldaer eenige fchepen yerblijom in deze hunne onderhanven
niet verhindert te worden.
delingh
weizeer
den. Dit had hy geoordeelt
Den brief, aen de gevangene Neerzijn
nig te zijn want hy dus doende
welvaertmofte verlaten met by voe- landers gefchreven had dees krijgs-

bevelhebbers als
de, voor hem en zijne
geftelt wor
da'n ook zouden ter hand

j

,

:

,

:

te zullen,
ging d'inwoonders die hy in des Se- overfte ook belooft te poft
zijn
voorVolgens
cretaris tegenwoordigheid doen ver- laten beftellen.
hy aen den Admirael
fchijnen, en met tabak en Kanqanp geven derfde
nochte ook gene anfchrijven,
niet
kant
onze
befchonkenhad, ook aen
aenfienelijke
perzonen met den
overtewillen leveren. Wyders,gaf dere
hy voor die van Sakkam, en Tayowan Secretaris zenden ( uit vreze vaa
ontrent negen duizent gewapende door zijn eigen volk verklikt te wormannen fterk zoo dra hy overgeko- den ) dan alleenlijk den voorigen Simen was ook zouden trachten met nees, tot d'onzen afgezonden, om
d'onfen een goet verdrag aen te gaen: daer op befcheit van den Admirael
waer toe hy als dan ook zijnen vlijt te bekomen.
Midlerwijle quamdejonk Aymuy
zoude aenwenden, ten einde zy, omkaftelen
byden
Admirael onder de hoek van
de
gek
met
gekocht by hem
land
lankoya
geheel
gezonden door den Onderen fterk ten :beneffens het
weder in ruimden, en zynaer de ka- Admirael Lairejfe van de rede voor
ften van Sina vertrokken. Zo d'Admi- Tayowan metbekentmaking hoe de
rael tot 't geven van vijf duizent teyl vyand, zoo het hem met verrekijkers
om toegefcheenen was aen drie voorop de hand kon de verftaen
zijne icrijgs-knechten daermedeom fchanfen zeer fterk gearbeid had en
te koopen,zoo was hy tot overkomen daer mede volkomen klaer geraekt
gereet,en anders niet.Ter oorzake hy was, met de zelve van den zeekant,
tot aen 't water van den binnen-kant,
dat met geit te wege mofte brengen.
vijfhondwers overgebragt te hebben. Ook
Voorders verzocht hy
dert morgen lands nevens twee hon- waren des avonts te voore ontrent
dert paerden hem toebehorende, te acht of negen grote Jonken uit T'^omogen behouden mits hy den onzen ?i>fl»zeilgegaen.
Den twee en twintigften,des Dingfde paerden zoo lange, tot dat zy volkomen meefter van het land waren, dags vertrok de Tolk Mouris weder
meteenen van de Sinefen,tot d'onfen
zoude tot hun gebruik aldaer laten.
Wyders.had hy op verzoek des Se- gezonden, na den krijgs-overfte Siaukretaris aengenomen de gevangene tongfiong, (blijvende in het leger op
Neerlanders aen d'onzen over te wil- Tankoya by den Admirael twee gyzelen leveren, met voorgeven hyby laers in zijne plaetfe,) met een handnachte de vrouwen en kinderen op fchriftin 'tSinees gefchreven: waer
de karre, en de mans te paerde van by den zelven vijf duizend teylen JaSakkam zoude zoeken te krijgen
pans zilver belooft wert, zoohy de
doch zouden hun reistuigh moeten gevangene Neerlanders van Sakkam
achter laten. Ten einde hen des te zou gevoert en aen d' onzen oververwittigen dacht hem raedzaem te gelevert hebben mits hy dan ook gezijn dat de Tolk Mourits zich mede houden was met al zijn krijgs-volk
derwaerts begave.
tot d'onzen o ver te komen, om na de
Eindelijk had hy aen den Sekretaris kufte van Sina gevoert te worden.
verzocht, dat van onder de hoek van
Ook wiert door den Tolk Mouris
Tankoya noch een oftwee fchepen na overhandight een klein open briefje,
Tayowan moften vertrekken op dat om aen onze gevangenen te tonen.en
die van her kafteel en daer ontrent daer door allen wantrou te benemen
gene redenen moghteii hebben om als waer by hen het verdragh met
herwaerts meer m'iight te ftieren en Siautongdon^ wiert verwittigt, met laft
voor te komen, hy met zijne krijgs- van de middelen, die hy daer toe zou
magt niet wierde daer ontboden.Ook aen wenden, wel waer te nemen.
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zelven d.ige wierden uit de
vloot voor Tankoya, op verzoek van

Ten

fchepen
TljyoRw;/

,

Terthole ,en Zierikzee

,

J

;

na

'

gezonden, by d'anderefche-

:

,

{

pen, onderden Onder-admirael Luirefe, met aenfchrijven op drie Jonken, (die gezeid wierden van Tayo-

weder by braghten
2y met hunneoverkomlle hunne Jandcryen,vee
en andere goederen zouden moeten
achterlaten derhalve zy, met geit te
geven tot het overkomen dienden
bewogen te worden.te meer de vyand
aldaer des t'onfterker dan op dat ei:

i

den krijgs oxerdé Si^ntofigsjoKg, twee

3<J3

\

|

1

jyj», methartevleefchenrijsgeladen,
ftonden uit te loopen, om den jongen
Aoxin op 7'<j«g/;o<ï daer mede te voorzien) te letten, en zoo veel doenelijk
te verhinderen.

;

i

1

land zou zijn. Maer d'Admiraelbetuigde fchoon zy nu al geit uitgefchoten hadden, dan evenwel door de
:

twee toegezonden gyzelaersfich niet
konden verzekert houden van zijne
overkomfte. Daer om d'Admirael

Des namiddags, dendrieentwin- rontmtvexkherde:S/uHto>tgsj0»g,zoo
tigften
quam de tolk Mourits met hy geit begeerde, eerftoverleveringh
.;

,

j

twee fchurfde afgezondenen van den
Sinefen

wederom en was de bezending,
,

verlo/Iingh

op

j

tot

onzer gevangenen onder-

,

:

Den vier entwintigften, desmorgens, quam het Jacht Zier/^zf e, voor

:

,

,

,

,

;

twee dagen neven TertholenmTayovoan afgevaerdigt, weder bydefche
pen onder de hoek van Tankoya met
brieven van den Onder admirael Laien de Üinefe beftierders op Forreffe
mofa en Tajoiva», in antwoorde van
des Admiraels brief, den negentienden dezer aen hen gefchreven
,

,

,

.

overkomfte moftvoorgaen.
De Tartaren ziende fy daer mede niet
konden opdoen vertrokken weder
zijne

•na hunne verblijf plaecfen.

nomen, vruchteloos uitgevallen alzoo Siautongsiong, voor al eer hy zulx
wildeondernemen,eerft van donzen
begeerde t'ontfangen vijf duizent
teylen zilver
waer voor hy de twee
afgezanten in gyzeling zoude laten,
en naderhand zien, of hy de verloflinge der gevangenen konde te wege
brengen met voorgeven, verftaen te
hebben, dezelve, nu d' onzen aldaer
gekomen waeren, met wacht bewaert
wierden. Dies moften hunne wachtDan
houders omgekocht werden
hier toe konde d'Admirael en zijne
raed in genen deele verftaen
en
wierden deze en de voorige gy zelaers
weer door d'onzen na hunne mee
fters gezonden; hoewel de Tartaren
den Admirael tot uitkeeren van de
vijf duizent teylen zochten te bewegen. Zy boden gaven d'onzen daer
op ten antwoort, hen genoeg aen,zoo
wanneer zy hen toezegginge deden,
om na de kufte van Sina gevoert te
worden: en ook niet anders aen v?/«^lamong en Lipoui hadden beloott:maer
niet dat de vyand zoo hy hen genen
dienft quam te doen , daerenboven
geit van hen zoude bedingen. Hen
was by het briefje door den Admirael in den beginne hen behandigt,om
aen het krijgsvolk te vertoonen, verzekering van wel onthaelenookbefchonken te worden gedaen
wanneerze de wapenen afleiden en overquamen. Daer regens de Tartaren

der gevangene Neerlanders, en daer

I

krijgs-overfte Siautongsjong

j

i^i/r//^,
j

!

volgens zij nfchrijven.was
met het Fregat

Zierikzee en Terthole

Jonker in'tgemoetkomen zeilen,
om des Admiraels meininge des t'eerder te verflaen en ook den Sinefen
de.

,

brief des te fpoediger t'overhandigen.

Hy nam met do Jonker en

't Jacht Terkoers weer n2iTayoivan by
de gelate zes fchepen. Het geen zy

thole zijnen

voor voorfchanzen tot affnijdinge
van het kafteel Zeelattdia, hadden aengezien, naer luid van zijn vorig fchrijven, waren, zoo naderhant hen bleek,
flechts netten geweeft, die aldaer op
ftaken te droogen hadden gehangen.
,

Oe

Sinefe brief

voornoemt

luid

vertaelt aldus

Gy Hollanders fchrijft ons om het toezenden van twee mannen , ter gejprek
met u. Maer dat zijn wy niet van zins
te doen voor al eer gby ons twee perzonen toezent, ter gejprek met ons. Ook
,

verjlaetgy onfefprake niet : daerom hebt
ghy ons uwen brief met twee Sinefe boe-

ren toegezonden.

Zz

z

JVat
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,^A

JVy hadden gedacht op ons jongde
jVathelanq^tdenhriefaenmvegevanaenengejchreven, dien hebhen ivy door fchryven heter antivoortvanu lieden te
tegenwoordigheid doen ver- hekomen dan uwe hrief, heden onifanben in onze'teget
het doen gen inhoudt : want daer hy is cns getalen en daer uit verftaen
\

[

,

,

,

,

bleken

van uwe groetenis aenhen hy den zelven : ook uwe gptegentheit van met ons
en de vriendfchap
te willen verdragen
der Tartaren aitefnijden : met verzoek
daer en hoven dat de gevangenen zou-

is

\

ons uit ze-

keren hrief, door AÜzm en noch een anderen perjoon aen land gehragt gebleken namelijk dat de Hollanders met
,

,

,

,

de Tartaren noch vereenigt zijn , gelijk
dat de brieven, door Singl^mong, Lipoui en de zee-rovers enjchelmen Ton
ganpek en Sibja aen ons gejchreven

mede brengen. Dies wy

niet

weten

,

iemant

'.

,

het tegendeel

zijt

,

den moren werden in vrydom geftelt. Is
dit zoo, het zou ons zeer aengenaem

Dan

dat ghy ongenegen

van d' uwen nochte ook genen onzer gevangenen tot ons te zenden ; daer nochtans in ons aenwezen voor Quemuy,
zoo als wy op ons vertrek na hcrwaerts
flonden door Sepoan een hriej van hen
toegezonden is, met meldingvan uwe ge\negentheit met ons te verdragen. Maer
nu eijcht ghy lieden van ons gezanten,
om met den anderen van verdrag te jpreken zonder ghy door onze gevangenen
een lettertje hebt laten fchryven. Ghy
lieden, zeggen ivy daer opalsno<h.
moeteerjt iemant tot ons zenden , en horen ons antwGort op uwe gedane aenbie-

,

zijn.

,

ivat
j

dinge van ons of

Quelang

,

Tamfuy,

Dan
, c/Lamoa
van deze tegen[lrijdigbeid vermoeden of\
denken zullen : en is hier uit niet an- zullen wy met malkander en nader in geals dat zulx ge- ^fprek komen en lichtelijk eengoetver
ders te gelooven
fchiet om ons te bedriegen en ons volk drag maken. Des neen en zoo ghy liealzoo hier van land te krijgen : daer den ons hier op geen antwoort laet toezullen wy in den tijt van twee
ivy met voorzichtigheid wel in zullen komen
dagen
onze
oorlogs-vane opjleken en onvoorzien.
Wijden, hebt ghy lieden volgens be- ze wapenen allerwegen tegens u gebruiricht uwer gevangene Hollanders aen ken : want wy zijn zoo kleinmoedig niet,
ons, aen hen gejchreven van de Tartaren om u te voet te vallen. Onze bevochte
met
bedrogen te zijn : alzoo ghy lieden niet zege voor Quemuy en Aymuy
eene plaetfe tot uw bezit om uwen koop- vernieling van die heide Steden ,als ook
handel te drijven , hebt kunnen heko- van de jlerkteop Kolongfoe e«Gouten dierhalve noch op zee met foe geven ons daer toe gene reden. JVy
men
uwe fchepen moet zwerven. Ingevalle dan u door de zachtjie middelen tot gedit de waerheid u wy zullen zien met u ne redelijkheid kunnende brengen , zoo
te verdragen. Zijn de Hollanders des verhopen wy zulx door de wapenen te
genegen, en met hunne gevangenen wil- doen : want wy onzen Godt den Schep
den Ipreken zoo laten zy tot ons zenden per van hemel en aerde aen onze zijde
Aflam, en noch twee aenzienelijke per- hebben. Ook Jl aen wy zoo qualijk hy de
fonen wy beloven dezelve wel te han- Tartaren niet als ghy ivel meent.
delen, en na gedane zamenfprake weder
Den koophandel genieten wy reeds in
los te laten en niet op te houden, ^x^^r- Hokfieu. Hun geheel land jlaet voor
dragingh dan met de Hollanders zul- ons open. IVy mogen met onze fchepen
len wy ook hunne gevangenen in vry- daer in alle havens komen. Hunne huldom jlellen , en hen dezelve laten toe- pe van Jonken en krijgsvolk hebhen zy
komen: daer heneffens den jongen Ko- ons toeqezeit zoo ghy lieden hertnekxin
Sepoan genaemt laten weten , kig blijft. Derhalve weejl welhedacht,
dat wy met de Hollanders vereenigt en misbruikt onze goede genegentheid
zijn.
niet terwijl die u gebeuren mag. Hier
De fchceps-raed fchreef daer op nevens gaet een briefje aen onze genen de Bcfticrdcrs van Formofa en van genen gelieft dat aen hen te laten
Tayowan den vier en twintigliften overhandigen. IVy bemerken die onvan Lou-maend uit Tankoya op de- ze meeninge niet wel verjlaen heb2cn zin weder tcruch
ben : waer van wy hen tegenwoordig
nader
Pehoe

in te ruimen.
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,
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va» Sina, ofTaifing.

nader onderrechten. Wel is ivaer de
Tartaren ons des verleden jaershedroen hebhen ; maer als nu is zulx niet ge

5^5-

mentlijk herwaerts aen te komen.
om met elkandrc t'overleggen wat

\

I

,

hen voorders zcu

doen ftaen.
Dan ingevalle zy volgens verzoek der onzen eenigen mannen
om met hen te fprcken quamcn at te
zenden en begeerden lemant van
d' onzen daer en tegen weer
na
land ginge dat Lairejfe als dan daer
toe gebruiken kondc den onderkoopman fil/ps Mey.

(7

Jchiet.

te

,

Ook

verwittigden de fcheeps-raden

,

by brieve de gevangene Neerlanders
hoe zy uit den tweeden brief, hen van
deSinefe Beilierders toegebragt bemerkten, zyheden den vyand wijs gemaekt hadden, dat d'onfen den Tartaren zouden afgevallen.en als in vyant-

,

,

I

,

Den vijf en twintigflen desnaeren daermet
om
middags
quam de \ endngc/jrijhffel
waeren
om als nu gekomen
hen te verdragen met by voegen zy ijujivm landden Admirael aen boort
ten naefte by wel bevroeden kon- verwittigen hoe de vyand dien morden ten welken einde zuix door gen met den dag , over het binnenhen gedaen was. Dat daer uit ook water van 7l7»/föj'<3opdeftrckelands,
voort fcheen te komen het vermeten daer hun leger lag, met een krijgsmagt was gekomen, zoo te voet als
fchryven van de Sinefe Beftierders
geviel
tepaerde,l1:erk over de zeventig ven't welk hen in genen deele wel
want zy geenfms oorzake hadden, deïs, zoo hy getelt en ontdekt had:
om kleinmoedig te zijn. Wilden de bygelegentheithymctnoch vijf man
Sinefen (nu donzen daer gekomen dien nacht verleden, om wat wilt op
waeren) door hen gevangenen aen te doen , een ftuk wegs om de zuid
d'onzen niet laten fchryven, nochte na derevierevan Tamjuy uitfchieten
ook niemant van de hunnen aen hen wasgeweeft.
D'Admirael voer daer op na land,
zenden om hun antwoort te ver
die zy by liet de bequaemfte plaets
ftaen op d'aenbiedinge
ontrent
het fcnryven der gevangenen hadden een kanon-lchcut van de voet van den
gedaen zoo dedenze blijken dat Apen-berg, (daer ons volk onder tend'onzen hen behoorden te voet te ten reets gelegertlag) affnijden, van
vallen
't welk zy niet van meenindenzeekantafiotaen het binnen-wage waeren. Dat zoo den vyand het ter toe
en gefchut aen land brentot de wapenen liet komen, zy lie- gen namelijk twee metaleacht ponden échter den moet niet verloren ders twee wijd monders en twee
wilden geven.
Prinfe ftukken
om den vyand teDeze antwoort brieven wierden genweer te bieden. Dees had zich
Lairejfe met het Jacht Zierikzee toeontrent een uure gaens van d'onzen
gebraght
met fchryvens daer en neergeflagen en veel trotfering met
boven aen hem dat de bezending, de ruitery gemaekt ; maer niet dertot Verlo/lingh der gevangenen on- ven aenvallen op ons volk welk zich
dernomen vruchteloos uitgevallen ftil aen den berg voornoemt in flagwas ook dar dekrijgs-overlle siau
orde (om hun voordeel nietteverlaton^fwng hunne onderhandehng met ten) had gehouden. Evenwel wiert
hem aen die van Tayowan, naer luit de geheele naght aen d'affnijdingh
van hun fchryven fcheen overge
gearbeid en het gefchut by de werbrieft te hebben.
ken gebragt.
Op het zenden dezer brieven aen
Des morgens den zes en twintigland.met de voongeSmefen,wiert Lai- ften ,zond de vyand met drie man eerejjè belaft twee dagen na befcheit te
nen brief aen den Admirael die hen
vertoeven
doch zoo daer op niet buiten d'affnijding , hoewel noch
volgde, als dan een kanon -Icheut nietvolmaekt, in eendaeropgeflage
met fcherp na land te doen , en met tente gehoor verleende. Hy luide
een van al de fchepen een bloet-vlag- vertaelt aldus:
ge te laten waeicn , en alzoo gezaZz z
TathonIchap met hen geraekt zijn
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tl, gens den tolk Mourits zelf verhaelt,
Tathonling Totokfiau tem
darde jonge AöA-/« met zijn volk op
brief aen Aen Holhndfchen Admi- de kuft van Sina al tot den Tartar
rael, uit een oprecht hert e en goede overgekomen was, en mitsdien ook
genegentheid daer toe ik den He- zijn krijgsvolk van Formofa daer ontmel tot getuigen nemen.
boden had om dat land weer aen
Den hrief, door denAdmiraelgefchreven d'onzen over te geven. Maer dit
denl quam namaels in rook te verdwijhel> ik onf f mgen en uwe meening uit
I

:

,

,

tnhoutverftaen : als ook uit de woorden,
Na
t eigens mijne afgezondene gefproken
ikhemerkefo ztjtgy Hollanders een volk,
.

edelva» gemoet enhegaeft met wijsheid
en verflant. IVy zoeken daer om met de

;

nen.

Den zeven en twintigften des morgens, volgens befluit daer op byden
Admirael en zijnen Raed genomen,

tegens den Sekritaris en den tolk Mourics geopenhazrt. Vermaeks halve hen ik

wierden onze Gemaghtighden na
's vyands leger gezonden
namelijk
de Luitenant Hendrik Noorden en onder-koopman /o^ww^^^eW^^Wvf met
byvoeging van den Boekhouder Joan-

nu met mijn krijgsheir overgekomen.

nes

Hollanders weer in vrientfihap te kotnen. Mijne meeninge heb ik voorhene

Tayowan

:

,

Melman

,

als taelman.

Zy

wier-

my

den met paerden , hen tegemoetgeVolvensfchryven uit
in- zonden, en daer op zy gingen zitten,
is een Irief van Sepoan gekomen
houdende lafi om met de Hollanders vre- ingehaelt, en by den Sinefen krijgsde te maken Ten dien einde zijn ook overfte wel ontfangen en onthaelt.
twee Mandarijns in Tayowan gezon- Hy flont , volgens zijn gedane toc=
den om met de Hollanders te verdra- zegginge, met zijn ganfch leger, begen , en hen in te ruimen zoodanige plaet- iVaende in ontrent twee duizent geJen, als zy zullen hegeren. Dies ik ho- wapende mannen noch dien dag op
pe dat wy met malkandre weder vrien- te breken en nevens onze Gemagden zullen worden. Om daer toe te ko- tigden over land na Tayowan te reimen zende ik dezen hriefaen U met zen.
aen
,

.

,

,

,

,

,

,

verzoek van gezanten te
ter reize met

ivillen

zenden,

my over land na Tayowan

om aldaer een eeuwige ure de tuffchen
ons en de Hollanders te maken, en noit
iveer tot den oorlog te vervullen. Gejchreven de twalefde maent, den negentienden

dag.

Was onderdrukt met zijn

der Tartarifche afgezanten wert gezonden na des vyands leger , om hun
voornemen nader te verftaen, en de
meening der onzen ook bekent te maken. De Tartaren quamen vooraf, en

de tolk des avonts te ruch. Dees
wierd acnftonds weder afgevaerdigt
met mondeling befcheit d'onzen in
hun verfoek be vvilligden,te wetcn,om
twee perfonen van hunnent wege tot
hen te zenden, als d'aengebodene zes
-.

hun

komen

zijn

:

die

Admirael en Raed dit volgend, om
de Sinefe Beftierders van Formofa en
Tayowan voor te houden in gefchrifc
,

mede gegeven.

zegel.

Waer op de Tolk Mourits met twee

gyzclaers in

Den Gemagtigden was door den

zouden gedaer op noch des

leger

nachts met den tolk Mourits verfchenen.
Daer ging te dier tijd een gerucht,
en de Sinefe Overfte had het ook te-

Dat zy het geheel land van Formoia
ons zullen overgeven en inruimen

,

om

hy de Kompanjie , als voorhene, bezeten
engeregeert te worden.
II.

Inzonderheid het kafleel Zcelandia
op Tayowan , en de vefiing Provinrie
op Sakkam

,

met alhetgefchut en verder
: als oo^Quelang.

krijgs-gereetfchap

III.
Herflelling van Kompanjies goederen,
koopmanfchappen geit en andere middelen , met het overgaen van Tayowan
hen in handen vervallen , en vergoeding
van d'onkoften , nu twee jaren met een
,

vloot

na

Keizerrijk vanSifia cffaifing.

'/

herwaerts gedaen

vloot fchepen

be-

,

groet op zefiig tonnen gouts.

IV.
yllle

f

den

^Cf

toen aen land d'eerfte zes
d'andere elk vijf onder zich hebben
zouden. Het leger was daer reeds in
behoorlijke tegenvveer gebragt d'affnijding volmaekt en daer op het gefchut geplant
daer beneffens met
eene borftwering van planken
om
t'allen tijde, des noot zijnde, haeflig
met aerde aengevult te kunnen worden, voorzien.
De fchepen Nooteboom, Mars,Naer,

,

:

[chuldenaren aen de Kompanjie,
en vrye luiden zullen
,

haere dienaren

hunjchult voldoen.

,

:

,

Onze gevangene zullen datelijk in
vrydom geflelt en met hunne goederen
ons aen de fchepen toegezonden worden.
,

VI.
By inivillipng van deze voonvaerden,
zaltuffchenons en hen een eeuwige vrede en alle gejchiede dingen vergeten en
,

"vergeven blijven.

den, VlijTingen, Buikjloot m-etdejonk
Quemuy, bleven daer op de rede leggen.
In den avond dan ging d'Admirael

met het Jacht

Vlaer dingen

,

gevolge

van een der Tartarifche jonkjes onder zeil en quam des morgens, zonder gevordert te hebben
door de
flerkgaende ebbe om de zuid een
groot half mijle bezuiden Tankoya,
,

:

,

De Gemagtigden wierden daer en
boven
deze punten hen van
met
fluk tot ftuk voor te houden
aenzegging dit d'eifch van d'onzen
was beneffens te verzoeken daer op
een kort befcheit wat zy genegen
waeren in te wilÜgen of niet in te willigen, en voorts wat zy van d'onzen
belaft

,

:

:

verzochten.
Drie bootsgezellen

^^w Gemagmede gegeven om eeniggoet
quamen weder te ruch
dragen

tigden
te

,

,

,

beneven eenige Sinefen door den
vyand gezonden met twee levendige varkens en vier zakken met
Patatafen
tot een vereeringh aen
d'onzen. De brengers wierden van
den Admirael met twee Kangans befchonken en de buik vol eeten gegeven , daerfe zeer gretig na waeren.
Hy verzag hen ook met een verlofbriefje om van ons leger of aen de
buiten - wacht eet-waren te mogen
,

,

,

brengen.
Na de vyand met zijn leger opgebroken Vv^as heeft d'Admirael, volgens het befproken, zich ook gereet
gemaekt om met de bekomen gyzelaers van Tankoya ook na Tayowan te
vertrekken. Ten dien einde begaf
hy zich met dezelve des avonts van
land op het Jacht Vlaerdinge en beval
hctgezach aen de Hopmannen, Pooleman,As Hooft benefTens Schimmelpenning, als tweede, ende Bitter As
derde: mits van de zeflien krijgs ben,

,

,

:

,

,

weer ten anker.

De fes Sinefe gyzelaers,die in plaets
van onze drie Gemagtigden (over
land na Tayowan vertrokken) in gyzehng gebleven waeren verhaelden
en verklaerden onder het drinken
van een teetje met den Admirael
lioe de meefte parthye van de Sinefen, die toen op /orwö/i zich bevonden niet genegen waeren aldaer te
volharden
maer veel liever na de
kufte van Sina, hun eigen vaderland,
daer zy gewent waeren
en hunne
vrienden noch hadden wilden vertrekken
en zich aldacx onder des
Tartars gehoorzaemheidt begeven.
Dat d'®ude Koxin op Formq/a met
zijn krijgs -volk overgekomen was,
daer van zeiden zy niemantmeerdc
fchult te hebben, alszekcr P/nk^ua:
want hy het hem zeer aengeraden
had. En dewijle het by hen op formoja zoo niet gevonden was alshy
hen wijs gemaekt had maer een grote mcenigte van de hunne in den oorlog omgekomen , en door d'ongezonde lucht van ziekte geftorven
daer beneffens nu hun Hooft fteden
yly en Quemuy quij t en in armoede vervallen waeren, zoo wasdcesP/w/^i/wrf
by de Sinefen in geen achting. Ook
zouden de krijgsknechten en andere
verzocht hebben, om zijn vleefch van
het gebeente levendigh af te mogen
,

,

;

,

,

,

,

:
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en ieder een ftuk daer van zintszijt, omtnet ons te verdragen, of
op t'eeten. Maer hen was zulx niet des niet genegen zijt laet ons dat met
den eerjten iveten.
toegelaten.
IVat ons belangt
d'Admirael
U'V hebben van
bequam
avonds
Des
lajl
.Sepoan
met
den
Admirael
door
den
te vermet het Fregat ^c Jonker
dragen
op
dat
malkandre
wy met
als
On der-Ad mirael L^reffe van voor de
vrienden
en
broeders
leven.lVaer
eenen
afgezonden,
mofen
T'^yow^ïw
van
rede
die om met den anderen oorlogh gezocht als
brief van de Sinefe Beftierdcrs
wy beter konnen ? JVy behoorden met malopdezenzinuitquam:
kandre vrede te maken en als broeders
De lejlierders van Formofa Gamja fg /^.^^ „, jfy ij^Hen ook uit uwen hnef
Koulauja , An- ^erflaen zoo wanneer wy linnen twee
Siautongfiong
glauja, Ouwilauja, lanlauja, en t^/j^^^^^yi^j^ j^^^^jj-^j^^^ ^^^^^^^^^^^
noch een tweede Taulauja, Jchrijven fg zenden dat ghy tegens ons de wapeuit hunnen naem dezen briejaen den nen woudby der hand nemen. Aengtzien
Heer Admirael.
dan uw fchrijven wat hart was zoo hebals vrede. IVel ben wy het voorjlaende ook wat hart inJVy zoeken niet anders
Doch zijt ghy lieden van zints
hebben wy brievenvan den Tartar ont- geflelt.
fangen; maer willen daer na nietluijie- teverdragen wy zullen uw jchrijven naren^ noch met hente doenhebben. Ghy komen, en een begin maken, terwijl de
fchrijft in uwen brief, by ons ontfangen, twee Af- gezanten van Sepoan hier nu
om het zenden van twee Gezanten, ofdat zijn. Het geen dan d'een tegen den anderen te zeggen heeft, dient men malivy anders gene vrienden zullen worden.
Het is waer wy zijn nu d' Eilanden Ay kander en als nu teverjlaen te geven.
De brieven , door den Heer Admirael
fwQuemuy, als mede Gout^oequijt;
maer vragen daer niet na : ivant wy heb- aen de gevangene Hollanders ^^yc/^r^ben die al willends ledigh gemaekt en ven
hebben wy aen hen wel overhandenTuxt^rdaerin laten komen. Tegen dight. trilt gy lieden dat geen geloofgede zelve Tartaren hebben wy gevochten, ven zen de AiTam na land om de waerBethetok en andere hunner Bevel heb- heidvan dien te vernemen.
bers om den hals gebracht. Zy hebben
Dees brief was onderdrukt met het
wel de huizen en wooningen op de Eilan- zegel van Ouwiden boven in de tijtel
den Ay en Quemuy en Goutfoe ver- Ouwilauja genaemt.
nielt en verbrand
daer beneffens de
Den negen en twintigften ging
ftedenenfterkten aldaer een igh fins af- ge d'Admirael met het Fregat d^ Jonker
brooken ; maer de fioutheid niet gehad, weer zeil: maer hetTartarifche Jonkom de zelve in te houden : zoo dat wy je begaf zich weer na den Apen- berg.
ivel weten
wat voor volk de Tartaren
Des morgens den dertigften was
zijn. Voor deze hebt ghy Hollanders /wf/ d'Admirael ontrent
twee mijlen
ons ookjlaegsgeweeji in de Piskadores, Noordwaerds van de hoek van Tan• Bid'on- Baxembay en ^Loakhau.
Dies wy de koya gevordert, daer hy weder door
^^"^^f"^ der Hollanders wel kennen en den herden droom ten anker quam.
Z7>rr!iZ"
ghy lieden ook weid onze. Het is waer
wan.
Aldaer wierdt hem door twee geringe
voor Quemuy hebben wy denjlaghver- perfonen in twee Sinefe Chiampans,
looren en de ft eden aldaer zijn door de onder geleide van den Zeehond, van
Tartaren ingenomen : maer dit is ge- TayowancQn brief van den jongen Kofchiet met hulpe der Hollanders. Aen xin of anders by de Slticicn Sepoan en
onzen kant heiben ivy veel volks verho- Ktmfia genaemt, die zich toen noch
ren ; doch weten ook wel, dat ghy ook op Ti/wg/oj onthield, toegebragt.
fnijdcn
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gehad hebt. (Vijders, een brief
Ook boden zy den Admirael tot
met twee Mandarijns van Sepoan^f- een fchenkaedje twintig zijde floffèn,
komen, met inhoud dat wy met de Hol- vicrkanafTersJapanfe Tabak, en tien
hadcTS zullen zoe ken vreede temaken, ]apAnfe Appeltjes aen maer wierverlies

is

1

:

en hen een plaetje in ruimen om met
ons te handelen. Zoo ghy lieden dan van

den by hem

,

,

uitaezeit d'Appeltjes,

geweigert t'aenvacrden.
'

By dezen
brief

fia 't

brief wierd den

onzen

Keizerrijk vatt Sina, ofTaifing.

niet

meeraen-

Ookhcbik

geftaen.

3<jf)

dezelve

lief ge"

;

geboden

het bezitten van het eiland Lamoa, als breeder blijkt uit het
,

ook lief hebbe den Hollandfchen landaert. Derhalve zend ik
had, gelijk ik

als

j

i

tegenwoordig twee Mandarijns, Honen Limgcugia
,
Tsiouki
bclail,
heb
dien
met den
is
gekome,en
goede
en
weerom
heeft
my
„
Heer
zoeken
Admirael te zullen
te
,,. tydinge gcbragt van den Heer Admihoe de Hollanders verdragen, en daer toe goede woor,, rael, met verhael
„ genegentheir hadden,om met ons vre- den te gebruiken. De Heer Admirael,
„ de te maken. Wy hebben den brief, hoopen wy zal zich acn zijnen kant
„ door den Heer Admiraelaen deHol- ook laten vinden, ominverdragh te
en zal het zelve zeer goet
„ landfe gevangenen gefchreve, ontfan- komen
de
Kompanjie
voor
en ons zijn; alzoo
gen,
en den inhoutvan dien begrepen.
„
Ik verblijde my zeer over de groo- wy dan goeden winft met eikande„
„ te liefde der Hollanders tot hunne ge- ren in het ftuk van handel konnen
„ vangenen. In het verleden zuidèr doen. Zoo wy nu met den anderen
„ MoulJoM, zijndeHoUandfchefchepen komen te verdragen, zoo moet ghy
„ in de /"/j-XWorfj gekomen, en hebben HollandersdcvriendfchapderTarta„ aldaer ecnenbriefaen den Mandarijn ren verlaten, ten einde wy deTartadie alleen niet heeft der- ren vertrouwen mogen. Bygctroüen
„ gegeven
„ ven op zich nemen, 't geen zy daer by verdrag met elkandren zullen wy u
„ begeeren. Daerom heeft hy den brief het eiland Zöwöd- in bezit geven, cnu
waeropikeenen uwe gevangene toe laten komen. Als
„ a«n my gezonden
„ brief aen den HeerAdmiraelhebla- dan konnen wy den koophandel te
„ tenafgaenrdaerby ik verzochte vrede zamen drijven, en ghy met uwe Sche
met de Hollanders te maken. Maer pen by ons, en wy weder met onze tot
„ dit mijn fchrijven in de Piskadores ukomcn. Immers zou dit een goede
„ gekomen zijnde ; waeren de Hol- zake wezen. Dat ik zulx van herten
„ landfche fchepen al vertrokken na meene, daer toe neme ik den Hemel
„ Hokfieu. Op de komfle des Heeren tot getuigen. En gelieft eens te be„ Admiraels, met zijne fchepen voor denken, ofdit niet een goede aenbie„ Quemuy, is'er een dienaer gezonden dingeis. Gefchreven in de twaiefde
„ ""^n Siouhontok o{Tonbeenpek,cn\\tth mane, den eerflen dagh. Wasonder„ eenen brief aen den Hollandfchen drukt met i'f/öijwj zegel.
Zoo d'Afgezondcnen den onzen,
„ Admirael gebragt. WaeropdeAdmirael
had
gezeid,
reeds met de Tarta- op des Admiraels afvraging, bekent
„
„ ren verdragen te zijn, en dienvolgens maekten waeren zycerft inde P/^i"*?„ metdeSmefengene vriendfchapkon- £/ores,cn van da€r,volgens hunnen laff,
ook gene reden had, om voor vijf dagen in Tayowan om met
„ de maken
de gemaektevrientlchapmetdeTar- d'onzen te verdragen, gekomen: doch
taren te breken.
zouden aldaer al eer verfchenen zijn
Dan uit oorzake wy met de Hol- ten waere het quaed weder hen eenige
landers toenmaels niet konden ver- dagen op Tatigsoa had opgehouden.
dragen , zijn wy (laegs geraekt. Het Daer benefTens hadden zy daegs te
is waer, daer zijn een hoop boeren op
vooreverftaen: dat onze drie Gemag,, ^f/w^ydootgeflagen; doch zijn van
tigden, tot hen afgezonden, op den
,, de HoUandfche zijde, zoo wy vervvegwaren,omin 7l7joii'i?«te verfchij„ trouwen, ook gebleven. Onze mee- nen. Ook waren al onzegevangenen
„ ninge was niet geweeft, met de Hol- noch by levenden lijve,en wel te pafle.
„ landersflaegs te raken; maerwy dachD'Admirael voerde hen tegemoet,
„ten met eikanderen vrecde zouden als d'onzen het eiland Z^wo^ begeer„ gemaekt hebben. Al de boeren, den zy dat t'allen tijden weikonden
„ woonachtig op d'eilanden , en langs krijgen en derhalven hunnen aenbie„ den zec-kant van de kuft van Sina, ding niet van doen hadden: ook dat
„ hebben onder mijne gehoorzaemheit zy den oorlog om Lamoa niet tegens
hen;
aaa

volgend

vertaclt
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tegcns;

macrom f ormo/a en

tiv eede

Tayoivan
kriften

voerden: alwacrzy zooveel
bloed geplengt ja onze predikers,
fchoolmeeflers, en andere onnofelc
kriften zielen.zonderhen iet mifdaen
te hebben tegen belofte hadden om

•.

,

\

leven gebragt.
|

gevangenen, gaven zy daer
op ten antwoord, hadden hunnen
brief, door den Admirael aendegcvangenen gefchreven zoodanig uitgeleit: datd'Admirael daer by het eiland Lamoa eifchte met byvoegen
zoo het den onfen te doen was gewceft om Formofa en Tayowan fy hen
dan d'eilanden Jy en Quemuy Goutjoe
en andere daer ontrent met moften
hebben afhandig gemaekt. Voorts
ontkenden zy eerftelijk volmondig,
dat zy onfe gevangenen prediker en
andere om 't leven hadden gebraght;
en niemand zoude kunnen zeggen,
dat gefien te hebben maer die van

Onze

,

:

,

,

,

,

:

ziekte hunne eigen dood geftorven
waeren. Doch zy daer mede niet wel
door kunnende, verhaeldenmetftij-

Tartar gaen begeven, en maken dat de
zelve daer genen handel vermogt te
drijven Dun dit dreigen flocg de Admirael in de wind en diende daer weder op by aldien zy den oorlog noch
niet moede waren
het de Kompanjie haer ook niet zouden laten verve:

j

,

't

Gezatieljchap

,

de wapenen tot den uitterften
ondergang der Sinefen , tegen hen te

len

,

,

voeren. Zy bemerkende met hun
trots fpreken niet opdoen noch op
verhaelde wijze met d'onzen in verdrag konden komen, verzochten derhalven na zich daer op ecnweinigh
bedacht te hebben dat d'Admirael al
de wederzijds gcfprokene redenen
geliefde aen eene zijde te zetten:
want zy liever met d'onfen in vriendfchap als in vyandfchap wilden leven
en waeren derhalve ook, om
met hen te verdragen, aen den Admiook dat
rael door Sepoan gezonden
d'Admirael geliefde met zijn Schip op
de Tayoivanje rede te komen alwaer
,

,

,

,

,

:

:

met de
wat hen
om d'onfen te vergenoegen te doen
ftont ) by den Admirael aen boord

zy weder (na

beraeiflagingh

Beftierders van Tayoivan

,

ve kaken, datzy om 't leven waeren
gebraght: ter oorfake zy deinwoonaengefien zy
ders van Formofa getracht hadden, tot zouden verfchijnen
waepenentegens
de
nu
weder
geneghen
waeren te
van
als
voeren
het
hen, en het ombrengen der Sinefen vertrekken en het toegedragen te
verhalen. Waer op d' Admirael hen
nevens hen opgehitft hadden.
diende , hy om met zijn Schip voor
dit voor te komen had Koxing den
Land-droft Jakob Valentijn af-ge- Tayoivan te komen zijn beft zoude
vraegt: of hy voor de Hollanders, in doen, en zy konden vertrekken, alfle
de dorpen verdeelt foo zy zich daer wilden: ook dat zy hun befluitkort
in quaemen te verloopen wilde in- en goet , en den onzen fpoedig hunne
ftaen. Dit had dees geweigert waer
goede of tpaede meeninge bekent
over Koxing genootzaekt was ge- moften maken met byvoegen foo
weeft, dat te doen. Dit dan voor zy hun goet voornemen wilden doen
dien tijd daer zoo by blijvende, liet blijken eenige van onze gevangenen
of zy met zich mollen brengen ten einde
d' Admirael hen af- vragen
genen meerderen laft
buiten den d'onzen daer uit verftaen konden de
brief, omaen de onzeeenige andeoorzake , waerom zy niet een briefje,
re aenbiedingen te doen
hadden. federt des Admiraels aenwezen al:

,

Om

,

,

,

,

,

:

,

:

,

:

,

,

,

Wanneer door hem neen daer op
wiert geantwoord, diend d'Admirael
hen daer op
dat d'onzen dan nu,
:

noch in der eeuwigheid gene vreden
met hen zouden komen te maken.
Als wanneer zy daer weder op antwoorden de Kompanje dan haer
beft konde doen
want zoo zy zich
met de Kompanjie niet konden verdragen zouden zy zich onder den
:

:

,

daer gezonden hadden want dat in
d'onfen grote bedenkingen van, ofze
:

,

,

mede niet wel om den hals gebraght
enmogten zijn, veroorfaekte. Ook
vroegh met een d'Admirael hen af:
waerom zy het verleden jaer, en ook
nu den onfen hunne gevangenen niet
hadden laten toekomen volgens beding, op het overgeven van Tayoivan.
Op dit laetfte zeiden zy het onze
gevan,

:

na

Keizerrijk van Sina ofTai^»^.
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gevangenen waren, en d'onzen het
verleden jaer daerom gezonden te
hebben: dan wijl dit niet gefchiet was,

371

leger van de (treekelands, daer

de
onzen met hunne krijgs-macht op

7j»y('o)/^gelegert waren,)

tepacrde nu

ge-

Sakkan vertrokken
aldaer den negen en twintighften,^ en op Tayowan

Na gedane toezegging aen den Ad-

den dertighilen wel verlclienen en
onthaelt waren zijnde hen onder-

waren zy noch

in

hun geweld

bleven.

mirael van op hunne wederkomfte

eenen onzer gevangene te zullen mede brengen, benetfens een onthael
van kacs en brood en een dronk wijn,
waren zy van boort weder in hunne
vaertuigen geftapt en naer landt gevaren om volgens hun voorgeven,
van daer naer Tayowan over land te
,

,

trekken.
De zes Sinefe Gyzelaers , die aen
boort des Admiraels waren
en
,

,

:

:

wege tot twee mael verboden geworden met de gevangene NeerlanderS
niet te mogen fpreken.

Des anderen daeghs

na hunne
aenkomfle in Tayowan, was hen gehoor by den üede-houdei Ouwilauja
vergunt, ook hen in het by hem komen, gevergt de groete op de Sinefe wijze al knielende tedoen het
welk doot d'onzen geweigert en af,

,

:

daeghs te voore hem verklaert en ver- geflagen was.
Wanneer Ouwilauja door den Sihaelt hadden, hoe de meefte Sinenees
tormoja
Pinqua had af-gevraeght, ten
op
niet
te
genegen waren
fen
blijven; maer heverzich onderden welken einde zy aldaer by hemverTartar wilden begeven verhaelden fchenen waren en hem het zelve
tegen den Tolk Mouris, datter ook door hen te kennen gegeven was
weieenige genegen waren aldaer te met verzoek zy de maniere
op
blijven woonen
Ja, ook wei zom- dewelke Ouwilaujamtthcn genegen
migegroote en aenzienelijke perzo- was te verdragen wel eens wilden
nen, en inzonderheid eenlgeT^irtaren, verftaen
had hy zich gedragen
die voorhene tot de Sine^en overge- aen dtn brief, door onze gevanlopen waren
den.
waer van Mouris wel genen
zeilen van Wintertwee aenzienelijke kende met na- maend, des verleden jaers aen den
me -Ampontok en Ampontia : bene- Admirael gefchreven. Hierop vroeg
ven veel andere overloopers van hy de gemagtigden af: of zy ook iet
de Tartaren, diehy nietkonde noe- anders te zeggen willen: zoo ja: zy
men.
hem dat bekent zouden maeken
Dqi\ een en dertighften quam de Waer op dan de gemagtigden vervolAdmirael met hetfchip Vlaerdinge tot gens de punten door den Admiraet
ontrent een halve mijle bezuiden Sa- en zijnen raed hen ten dien einde
kan en des anderen daegsop de Tayo- mede gegeven, behalven het vierde
ji^^w/è rede voor het kafteel Ze/and/a,
punt fprekende van de voldoenmge
by de fchepen Tertholen Zierikzee
derfchulden, zoo aen de KompanAogge, Overueen, Kaneel-boom, Me- jie hare dienaren als vrye luiden,
denblkk en Nieuwendam : gelijk de hem te vooren hielden. Dan daer na
Jonker des avonds.
wilde hy in genen deele luifteren;
Den tweeden,tegens den middagh, maer zeide
die voorftellen te
quam de tolk Melman, met eenSinees vreemt en kinderlijk ook niet beChiampantje van land en aen boort antwoordens waerdigh te zijn
ja
des Admiraels beneven eenen brief, dat de Admirael zelf aen de gedoor de gemagtigden de luitenant vangene NeerlanderS gefchreeven
Hendrik Noorden en Joannes Kenoldm
had
met Lamoa wel te vrede te
uit Tayoiva» des verleden nachts aen
zijn
ook dat op d' overgifte van
<\t\\ Admirael gefchreven
waer by hetkafleel, door Aoyf/ en zijne raed,
zy d'onzen verwittigden: hoe zy zulke voorwaerden niet belloten
den acht en twintighflen van Louw- waren. Derh.alve dacht hem vreemt,
maend (na het opbreken van den dat d' onzen het kafteel Zeelandia ,
krijgs osQïÜicStautongsjong, met zijn
de veftinghe Provintie op Sakkam
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en QueU»^. met al hetkrijghs-tuigh voleii den Admirael te verwittigen,
en voorders derfden komen vor- het gereet wezen der Mandarijns van
deren: want toenniaels niet anders Sepoan, om weder nae de kulle van
en d'Admirael
als d'ontflaging hun- 5/»fl te vertrekken
ge-eilcht was
niiwel fchrijvens aen Sepoan zoude
nerecvan^enen.
het'^welk te verwervenjchoon kunnen mede geven om van een anbv donzen aengehouden was, had- dereplaetfemetmalkandretehandeden zy echter zulx niet kunnen ver- len, en niet meer te fpreken van lakrijgen; maer tot antwoorde beko- \yoivan en formofa: gemerkt zy daer
men,zy de zelve beter handelden, als van niet wilden hooren.
Ook had d'Onder-koopman Joand 'onzen hunnen Mandarijn (die met
onze gevangenen van Quemuy te ha- \n€s Renaldus al eenige giitegedaen.
len meteen onzer fchepen vertrok- om daer door de Weduwe van den
ken, en door quaet weder op Bata- Land-droft Falentijn en den Predivia aeugekomen was) gedaen had- ker Leonard, met fijn huis-vrouwte
of ook hen-lieden tot
den met hy-voegen zoo wanneer verfpreken
hy
d'onzen
te
krijgen
doch te vergeefs:
d'onzen quamen te verdragen ,
hen dezelve met hun goetje zoucle niet tegenllaende de gevangene op
Sakkam in een en de zelve wooninge
laten toekomen.
met
onze gemagtighden gehuis-veft
Sprokkel-maend
Den eerften van
hadden onze gemagtighden by twee waeren. Ook was de kolt door hen
gezanten van Sepoan die van boort op de Hollandfche maniere t'eenedes Admiraels op T^yowan aengeko- mael bereid en opgedifcht
Wijders, volgens mondeling vermen waren op het lladhuis toen
wederopgemaekt, geweeft. Aldaer hael vanden Tolk Melman, had de
was hen de brief, den een en twintig- krijgs - overfte Siautonghfiong maer
ften van Wintermaenddoorden Ad
drie hondertkrijgs-knechten en onmiraelen zijnen raed aen onfe gevan- trent twee en dertigh paerden op de
genen gefchreven waer by zy meen- ftreke lands by zich gehad daer de
den te bewijzen d'onzen met La- onzen met hun leger op Tanko\>a bemoa zich. vergenoegt zouden hebben fchanft lagen
een groot verfchil van
gehouden vertoont. Doch de ge- twee duizent, gelijk reeds te voore
maghtigden hadden dien anders uit- breet uitgemeten was. Voorts had
geleid te weten Lamoa, ten opzich- Melman in alles niet meer dan dertien
te van d'andere plaetfen
den onzen hondert krijgs-knechten om de Zuid
aengeboden in betrachting te ko- vernomen en in de vefting Provïntis
men niet te zeggen was d'onzen op Sakkam en het kafleel Zeelandia op
zich daer mede vernoeght hielden.
Tayowan ook geenkrijgs-volk gezien:
Midlerwijle zy dan aldaer met maer zouden de wijven van den ouelkandre vergadert waren
en de den Koxin haer in het kafteel ontafgezondene van Sepoan den gemag- houden hebben waer over aldaer
tighden verhaelden hoe zy uit ho- gene krijghs- knechten mochten inren zeggen aen onze fchepen ver- leggen.
flaen hadden
de gevangene NeerDeze veilingen waeren evenwel
landers tot zwaren arbeid gebruikt van gefchut, als by onze tijden, wel
werden ja datmeer was getwijfelt bezorgt en geen fchiet-gat ledig:
wierd of y.y noch wel by den ly ve ook rontom op de borllweeringen
waren zoo hadden zy om te betoo- en anderfaids met nieuwe bamwca bet zoo met de gevangenen niet boefen bezet. In het Quartier, en
was, dezelve uit het kafteel op het in ganfch Tlyowaw vvasby hem maer
lleene pat
alwaer de gcmagtigden ontrent vier of vijf duizent man verhen van verre zagen do"en vertonen, nomen, die, vermits het hun nieuzonder nochtans de gemaghtighden jaer was
meell alle zich op de
vermochten met hen te fpreken. Ein- ftraet by de fVayan<ien of toneeldelijk was dtn gcmagtigden aenbe- fpelen, en het bedrijven van andere
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vréugde-tekenen 2ich hadden ver-

mede

toont.

daer neuens dcor den tolk gedaen

uit het mondeling uerhael

,

,

<?«i"

bel-

I

De

Pinkqua had Melman
mondeUng te verftaen gegeven 2y
het kafteel en het land van Formoja

hen wyverjlaen, dat ghy lieden yiieiivilt

tolk

:

1

van het kafteel op TjiSOWzn

niet vermogten aen d'onzenoverte
geven of ten ware hen de noot daer
toe meerder als tot noch toe dwong.
Hy had Melman noch aengeboden
zoo d 'onzen op Sakkam of by de pijnappels tegens hen begeerden flag te leveren zy ons zoo wanneer wy niet
vaertuigen genoeg hadden om hun

noch te de Vffting op

:

len geraken.

,

Om

dan genen tijd vrucl>-

teloos verhoren te laten gaen, zoo hel*
hen wy goet gevonden onze gemagtigden
weder totonsfonthieden, Weshalve ghy

ons dezelve op morgen gelieft toe te la-

,

JVy zuilen infgelijx d'uwen
weder zendenden ons vertrouwen op den

\ten komen.

almachtigen (Jod ft ellen, die onze wapenen zegenen en u daer door tot r e de lij kheidhrengenzal.

:

,

Met deeze

;

,

brieven trok de tolk
-M^/wtrwnacrland dienmondelingh
belaft wierd den tolk Pinkqua aen te
:

zeggen zo zy met d'onzen genegen
waren een kans te wagen dat zyop
Tankoya met twee duizent krijghsknechren vry mogten komen,als wan:

:

,

neer d' onzen duizent daer zouden
tegenzetten. Zoo hen twee duizent

,

genoech waren zy zouden met
vierduizentkomen:endonfenaltijts
daer toe gereet en vaerdigh vinden.
Daer beneflens zoo de beftierders
hunne gemagtigden niet eer ft tot hen
wilden zenden zy als dan ter halver
wege tegens malkandre volgens
zouden moghen verkrijgs gebruik
verftaen ge- wiflelt worden.
niet

,

,

zoo zonder inruiming van het

zy meefter van het land wilden
zonder cit weder door de
onzen daer van dacn gedreven te
worden, zy te dien einde AmbafÏÏideurs met hen neffêns al degevanei}

i

]

,

te

zen-

clen.

Hier over fchreef ook d'Admirael
en zijn Raedaen debefticrdersvan
Formoja en Tayowan Acw tweeden van
Sprokkel-maend, van voor Tayowan
dezen brief
Uit het Jchrijven vün onze gemagtigde, dezen dag aen ons hoort 'gekomen, als

De Tartarifche gezanten, aengezien die met den eerften genegen
waren te vertrekken zonden ten
zelven dage eenen hunner dienaren
met bevel
naer land op Baxemloy
,

,

genen, na Batavia dienden

,

,

kafteel geen aenblik tot vreede was,
blijven

En

, zoo zien wy te gemoet, tot onsgoet voornemen niet te zul-

,

,

.

nige vree de tefluiten

volk te landen,C/>/dfwy>rt»j daer toe wilden leenen. Ingevalle zy lieden den
llag quamen te verliezen zouden zy
van daer vertrekken, en den onzen
de veilingen en het land als dan inruimen maerzoo d' onzen het gevecht quamen te verliefen, zouden zy
echter des niettegenflaendemethen
verdragen en vrede maken.
Naerdien dan, volgens fchrijven
der gemagtigden de Sinefe beftier
ders op Tayowun de voorgeftelde
punten verworpen, en hen gebooden
hadden niet meer van het inruimen
van Formoja en Tayowan beneffens
te veftingen, te fpreken zonder het
welk nochtans zy zich niet gevolmagt vonden met hen eenigh vredeverdrag te mogen aengaen, zoo wierd
eenrtemmig, op den voorflag des Admiraels,goet gevonden en verftaen,
de gemagtigden weder tot zich t'ontbieden, zonder van eenige vreede-onderhandehng meer te fpreken. Alleen zouden de gemagtigden, op hun

ven

veel min

,

aengezien ivy ons niet gemagtigt vinden,
zonder inruiminiie van '/ zelve met u ec-

,

affcheid, denSinefen te

Sakkam

te ftellen,

van het geheel Formojaenje land

:

,

hooren [preken van ons iveder in''t lezit

,

van eenige brieven aldaer te ftroien,
en ook andere in antwoorde van de
hunne van Singkmong en Lipoui, al-

Dan dees
daer gebracht, t'eifchen.
daer aen met een pijl in
die hem de
zijne zijde weer te ruch
iinefcn aen land w anneer zy vernamenheteenl artarwas, hadden toe
gebracht. Ja zouden volgens zegquam kort

,

,

!

,

,

hem
en van ditw zelven dienaer
Ket leven hebben benomen ten ware
,

I

'

,

aaa ^

hy
^

i

Vervol<j^ op het tweede
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hy 7ich

met zwemmen naer zijn

niet

Chiampatttje
Chiamp
,

,
.

ten aen den Heer Admirael gejchreve»

I

cebereht.
^
^,

tweede mael meteenChiampantje en
eenen brief van onze gemagtigden
aen boort des Admiraels ookftelde
hy eenen brief ter hand, door deSinefe beftierders aldaer in antwoorde van zijnen brief, den tweeden
dezer aen hem gefchreven. Deesluid
:

,

met verzoek, de Heer Admirael weder

\

Des voormiddaghs den vierden
verfchcen de zo\k^ Melma» voor de

Gezandfchap

eenen briefaen Sepoan wildejchrijven
altoo zy daer Ma ivachteu. Zoo dra zy

j

Jchrijven van den Admirael hekomen

weder na Sepoan hegeDies is het verzoek ^ dat de Heer
Admirael zich daer mede ivat wilde
\jpoedigen. Gefchreven de eerjtcmaene
den zevenden dagh. IVas onderteekent

|

zullen zy zich

ven.

|

1

Ouwiaen.

De gemagrigden,volgens hun fchryven voornoemt hadden vergeefs geD'Opperhoofden van Tayowan en For- tracht, op ontbodt des Admiraels en
mofa, Koulauja, Siaulauja, Gom- zijnen raed, weer aen boort te verlauja Anglauja, Ouvvilauja Tan- fchijnen. Welwas hen eerfl diOoxPinlauja en noch een tweede 1 anlauja, qua te verftaen gegeven weder ovet
zenden uit hunnen naem dezen brief land den weg dien zy gekomen waeaen den Hollandfchen Admirael.
ren te moeten vertrekken om door
den
Holkrijgs-overfle Siautongsjong die
TVy hebben drie brieven van de
landers ontfangen en daer uit den in- hen naer Tayowan ge voert had wehoud en mein/nge ivel verftaen. Ook is der tegens zijne gyzelaers verwiflêk
ons daer uit gebleken de begerigheid der te worden: maer naderhand was hen
Hollanders : want zy voorhene Que- door d'afgezanten van Sepoan hun
lang en T^xm^wjvan de Sinejè tot een vertrek niet ingewilhgt geworden:
handel- plaetje hebben begeert en nu onaengezien zy hun misnoegen grohen^ door Sepoan, Lamoa aenge boden telix daer o ver getoont hadden Hen
word om met ons aldaer te handden was.bragten de gezanten geduurig in,
willen zy dieplaetfen niet hebben maer door Siautongsjong aen-gefphreven:
fpreken anders niet als van Tayowan, d'onzen het Eiland LamoainhtzittQ
Sakkam en het geheel land vanYormo- nemen genegen waeren waer van
fa. Doch dat komt ons van ouds toe.
Ghy den tolk Mouris zoo zy Gemagtiglieden behoeft ook niet te denken, dat den konden befpeuren de wijte te
ghy dat zult verkrijgen : maer wi/len de geven was alzoo hy d'onzen in het
Hol/anders met ons verdragen datflaet vertalen zeer misleit
en hen daer
nu aen hen lieden. De Hollandfche gevan- doormifTchien in een groot ongeval
vertaeJt aldus
•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

j

1

,

\

.

,

,

;

,

,

:

,

,

:

,

genen zijn hy ons noch kloek en gezont.
Wy hebben ook gene gedachten, om uwe
gt magtigden in ons gewelt te houden :
want of wy met malkanderen komen te
verdragen of niet
wy zul/en echter u
uwe gemagtigden weder toe laten komen:
want wy anders doende niet weizoude
doen en is zulks ook geen krijgs-gebruik.
Onze Gyzelaers zijn eerfi tot de Hot/anders gekomen : daer na zijn de Hollandfche gemagtigden tot d'onzen gezonden.
.V« zouden d Hollanders gaerne zien, dat
wy hunne gemagtigden eerfi weder tot
hen lieten komen. Maer laet de Hollan-

,

gebragt had.

De Gezanten hadden gemeent:

ders eerfl onze Gyzelaers tot ons zenden,
naer dien zy eerfi by de Hollanders geweefizijn: dan zullen wy ook hen hunne gemagtigden toe laf en komen : Se-

zy Gemagtigden noch iet nopende
Lamoa van hen zouden eillchen dat
zy nu verborgen hielden. Te meer,
alzoo de gezanten voorgaven
de
Tolk Mouris den krijgs-overfle Siautongsjong zulx had wijs gemaekt, om
alzoo een vredigh verbond met hen
te maken.
Uit deze oorzake zou
ook Siautongsjong Gyzelaers tot d'onzen gezonden, enweer,volkomna
Tayowan te vertrekken
ontboden
hebben
volgens den brief, door
hem aen de beftierders van Tayowan
gefchreven buiten wiens kennifie,.
zoo hy den gemagtighden toegefchreven had her ook zou gefchiet

poan

zijn.

,

,

heeft eenen brief met twee gezan

,

,

,

,

:

,

De

na V Keizerrijk van Sina

,

ofTaiJmg.

i7S

Dewijl dan zulx met den laft of JongnaTankoya te mogen werden gehen gemagtig- zonden van waer zy gekomen wafchriftelijke punten
ter hand geen
ren uit vreze zoo zy daer aen land
den mede gegeven
gezet wierden, het hun leven zou koflelt, in genen deele overeen quam,
zoo hadden de beftierders aldaer een ften. Te meer Siautongsjong op hunzonderlinge wantrouwen op huime ne uitdrukkelijke ontbiedinge zich
komfte, die niet verouderde, maer nietnaer Sakkam o{ Tayowan nad willen begeven naer dien hy zijnen onvan dagh tot dagh meerder toe nam
fcherper
met
"dergangh
noch
daer uit by hen te voore
dageUx
want zy
wacht als van den beginne bewaert zag. Derhalve zoo hy zich van die
wierden ook had het aen land bren- van Tayowan had af-gezondert, zou
gen, of het aldaer langs den wegh hy ,zoo de Gyzelaers gevoelden tot
zoo d'onzen zijn toevlucht te nemen geItroien der Tartarifche brieven
hen ter oore gekomen was niet veel negen zijn want het fchrijven door
die van Tayowan aen Siautongsjong
goets tot hun vertrek voortgebracht.
Derhalve zy lieden met al net voor- luide dat Sepoan al tot den Tarter
fchreven geen goeden uitflagh voor overgegaenwas zijn hair had laten
hun konden in 't gemoet zien waer korten, en derhalve al zijne krijgsoverzy, uitvreezevan daer gehou- knechten en bevel-hebbers van torden te worden, tot twee male toe in mofa op ontboden met by voegen zy
hunnen brief zeer ernflelijk verzoch- daer over van daer vertrekken en het
ten
d onzen een zachtmoedig mid- land aen de Hollanders overgeven
del voor eerft tot hunner ontllagingh wilden.
geliefden aen te wenden
ten einde
Dit dan namaels onwaerachtigh
niet
in
bevonden zoo had het den Gyzezy aldaer onder die heidenen
ballingfchap
en hunne vrouwen en laers volgens hun voorgeven
te
kinderen op 5j?aw<7,vanhunne mans meer bedenken gegeven: zulx alleen,

,

:

,

,

,

,

:

,

,

:

,

:

,

:

:

,

:

:

,

,

berooft, als

,

weduwen

in droefenis

De

Melman

in

om Siautongsjong

,

hunne klaeuwen

te krijgen

waer

:

van hem miflchien ook eenige blijktekenen onder weegs te vore waeren
gekomen, en oorzake zoude kun-

volgens zijn
mondeling verhael aen den Admirael,
had Pinqua op Tankoya met twee duitolk

zijn gefchiet

lijk te

bleven zitten.

,

,

zentmante komen, wel gedagvaert:
maer daer op niet anders als V is goet,
tot antwoord van hem bekomen had
ook, in het weder keeren na de vloot

nen zijn waerom hy ook niet met
onze gemagtigden voorts na Tayowan
oi Sakkam was gereift. Al dit dan gaf
in d'onzen een zeer vreenit bedenbuiten het kalleel een groote be- ken
en was daer beneffens zekerIchanfmge van nieuwe fchans-kor- lijk te geloven de bakens aen land
ven
de geheele flrant langhs tot niet wel geftelt ftonden. Dies wierd
het quartier toe gefien
en binnen op voorflagh van den Admirael in rade zelve neghen metale en twa- de gedaen, om de gemagtigden flechts
lef yzere ftukken zien leggen
behal weder uit hunne handen te krijgen,
ven eenighe kleine ftukjes tuflchen eenftemmigh goet gevonden en verbeide.
ftaen, (hoewel d'onzen zulx in geUit ditfchrijven vermoeden de zes nen deele meenden, flechts onder
Gyzelaers van Siautongsjong het aen fchijn ,) den beftierders van Formoja
land niet wel gefchapen ftont en Si- aen te fchrijven aengezien zy niet
autongsjong wel licht zich van die van
vermogens waren om d'onzen iu
Tayowan mocht af-gefcheiden hebben. het bezit van het kafteel op TayoDies zy oordeelden d'onzen hen ook wan
en het Fort op Sakkam te ftelniot na land behoorden te zenden, len, zyzich daeromnaerTöw^jö^by
voor al eer de gemagtigden eerft by Sepoan zouden vervoegen ten einhen verfchenen waren. Ook als dan de te zien of zymet hem beter zouwilden zy noch daer niet aen land
den over een komen. De brief luide
maer verzochten weder by Siautongs- aldus:
:

,

:

,

,

,

,

:

,

:

,

,

:

,

,

,

I

1

fVy

P'ervolg op het

3-6

tweede Cezandfchap
vyanci, berifpten, (want

ny heblen uit den inhoud van uiv ant-

2y

aldaer

en
zeer kort gehouden wierden
vreefden te zullen moeten blijven,)

woortfchrijven.op onze» jnngihn ontfangen brief, onder andere -verjlaen: datghy
lieden niet 'vermogens tijt ons in bezit

,

met bekentmakinge

,

,

zy met den

eerften ftonden ontflagenen aen de
Tangfoa by Sepoan vloote gezonden te worden gelijk
vervoeqen^om te zien, of ivy met hem niet zy daer over aen de beftierders van
heter zullen kunnen over een komen. Be- Tayoivan zoodanigen brief gefchrever en zijne af-gezondenen e enen brief, ven hadden waer van het af-fchrift
van tns aen hem te hebben laeize by ons daer nevens ging.
Den vijfden voer de tolk Melmaa
komen , ivy zullen hen eenen geven om
en bevoor afde tijdinge te brengen, dat ivy tnet met deze brieven aen land
neflens hem een üinees, die met de
}{ lieden niet hebben kunnen verdragen
en genegen zijn zelfs met hem tejp-reken: zes Gijzelaers van SiautongsjengcLen
want metJchrijven over en weder te zen- boort gekomen was om volgens
den te veel tijds zoude doorgebragt wer- zijn verzoek op den Adm.irael ow«wy in tongsjong de wete te mogen doen
den. En ofhet moghte gebeuren
zoo van de gefchapenheid der zaken aen
alles niet konden over een komen
zullen wy het miffchien wel daer toe- land ontrent onze gevangenen met
brengen , dat hy Ambajfadeurs na Bata- belofte den onzen zoo fpoedigli als
via Z(?«^, en onze gevangenen daer ne- doenelijk, bekent te maken wat zijven laet gaen om de zaken waer over ne meefters daer af ge voelden, en hoe
wy alhier niet met eikanderen verdragen het met hem en die van Tayoa\,n gt\ekunnen aldaer afgehandelten bygelegt gen was te weten, ofhy zich van hen
te worden.
afgezondert had, of niet.
Dewijl dan voor ons hier niet meer
Den zeften, des namiddags, quate verrichten valt, zoo zijner ook gene re
men de Gemagtigden eindelijk Hendenen
ivaerom onze gemagtigden op- drik Noorden en d'Onder- koopman
gehouden ivorden alzoo die opgoet ver- Ijoannes Renoldiis benevens den Tolk
•jan

het Fort op

Sakkam teftellen.^ Daer-

om zullen ivy ons na

,

:

,

,

:

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

\

•

,

,

,

trouwen gezonden xijn

Melman ,\\e.tx:tox.êiom.tn {lellende
zoek, by uwe ontfangene brieven gedaen
hen ter hand eenen brief, door de Be(Jhy lieden begeert e erft de fes Gijzelaers ftierders in Tayowan aen den Admivan ons te hebben. Dit heeft al vreemd rael gefchreven. Dees luide, door
ledenken in ons verwekt : en zouden wy Melman vertaelt, aldus
daer uit

beft

w ten

,

volgens het ver-

,

,

ghy lieden het niet

ivel met ons voor hebt.

ja zy
onzen ^ipeden naem met
het aenhouden van u volk, niet bejmetten.
Het zal noodigh zijn zoo ghy ons mijverre van daer

JVy zullen

,

D' Opperhoofden van

,

,

wy malkanderen in'tgemoet

For-

,

,

lauja

,

trout

Tayowan en

mofa, Gamlauja, Siaulauja, Koulauja Anglauja Ouwilauja, Tan-

,

,

en noch een tweede

T anlauja,

zenden uit hunnen naem dezen brief
aen den Hollandfchen Admiraal.

ko-

men , ten einde de verwiffeling alzoo
volgens krijgs-gebruik gedaen werde.
Zooghyzulx niet doet; maer onze ge

IVy hebben uit de brieven der Hollan-

magtigden langer op hout , zoo tuigen
wy tegen uaen, ever het groot onrecht
welk ghy ons aendoet
en verklaren

j

ders bejpeurt
zijn

,

I

,

nietfchuldigh te zullen zijn atn het groot
quaet, dat daer uit ontftaen zal.

\

;

dat zy oprecht van herten
hoewel zy altijts gedacht hebben,
,

wy hunne gevangenen zouden aenhouden, gelijk blijkt uit den jongften

brief.

door den Admiraelaen ons gejchreven :
waer by hy voorftaet van zijne Gemagtigden tegens onze gijzelaers , balver

Nevens deze was ook een brief gefchreven aen den luitenant Hendrik
Noorden
en den onder -koopman wege volgens krijgs^-gebruik ,verwi(feit
Joannes -«^'wo/rf'wj gemagtigden hy\te iverden. Een teken is dit
van
1

,

,

,

zelve

,

derivyand op Tayowan: waerby de, dat de Hollanders zeer
angftigzijn, welk
Admiraelen raedhen jOphunklach-, met onze maniere niet over een komt:
ten over het lang verblij ven by den want wy hebben noit
de gedachten gehad,
de
,

j

va ft Si»a, ofTaiJing.
tigdcn nu wederom.

de Holtandjche gemagf'igde» op te houden v;el min om de Hollanders te be-

men

,

Om

Sy gelieven OKze

zes GjzeLiers ook iveder tot ons

,

driegen.

177
met dit

zelve vaertuig te laten laten ko-men.

H dan die vreeze te bene-

zoo laten wy als nu den Hollanders

i

VVas onderdrukt met het zegel van
hunne lemagtighdcn weder toekomen:
Ouwian
zonder dag-tekening.
waer uit zy dan onze oprechtigheid en
U'v geen quaet met de zelve voor gehad
Hier op wierden ook aenflonds
lfy\
hebben, zullen kunnen befpeuren.
en
met hetzelve Chiampantie de zes
goeds
vertrouwen den Hollanders alles
Gijzelaers van SiaHtongfiong^cn\di\\d.
toe, enwetenweldatzy ons ook niet begezet niet in Tayowan maer op hun
driegen zullen.
'

,

,

\

'•

;

,

De

Hollanders

,

wy

gelijk

fchrijven verfiaen hebben

,

uit

hun

willen Se-

,

om eenen groeten
poan verzoeken
naer
Mandarijn met hen
Batavia /f 2(f«,

;

\

den, en ald.;er met hunnen Koning tot
Batavia te verdragen. Des zullen ivy

Sepoan met den

!

'

eerften verwittigen.

'

Als dan zalhy wel weten wat hem te doen

\

Daer is ook een briefvan Sepoan

Jlaet.

:

aen deHollanders gefchreven.Dies dienj

de wel weder een in antivoorde door de
Hollanders aen hem te werden gezonden: want zoo de Hollanders vanzints
zijn met hem te verdragen, zulx moet
wet eenen briefaen hem bekent gemaekt
tvorden
hoewel zijne afgezanten hem
dat wel mondeling zouden kunnen zeggen : maer hy zoude hen zonderfchrij't
van de Hollanders mede te brengen, niet

\

\

j

\

\

,

'.

Zoo de Hollanders dan met een oprechtherte genegen zijn, om met ons
vrede te maken, laetzy den Mandarijns
eenen brie met den eerjien mede geven,
f
opdat zy Jpoedighvan hiernae Se^03.i\

\

\

vertrekken mogen.

:

Ook verzoeken wy op de Hollanders
zoo wanneer zy met hunne fchepen zelfs naer Tangfoa vertrekken

'

,

hoop

,

daer benefïèns Sakkam ten tegendeele van huizen zeer
vergroot was
hadden op het veld
lag

:

:

onderwege

gene Harten en
weinig Koe-beeften gezien of vernomen.
Den zevenden, twee uure voor
dag, volgens befluit des daeghs te
vooren genoomen, ging d'Admirael
met de fchepen iia::rdinge lert holen.
fchier

,

Kaneel-boom Over-veen MeN ieuwendam, nzer dehoek
van Tankoya onder zeil en quam aldaer des middaegs by de andere ten
anker.

Jonker

,

,

,

,

zy ons bevoorens den tijd en
dagh willen bekent maken , ten einde
,

i

eerfl Sepoan voor af daer van
konnen de we te doen : en hy ook op de
komfie der Hollanders aldaer Jonken
aen de fchepen kan zenden, om hen
ivy

\

j

,

door wat wegh zy met
hunne fchepen binnen de haven moeten
,

,

De Hollanders hebben hunne gemag

,

liskerke,en

,

tot voorkoming van het verliezen vanjchepeti.
Al V ^een wy dan den Hollanders
te zegden hadden, is met ditvoorjlaend
Mu gefchied. Het wachten is alleenlijk
na den Hollandfchen briefvan Sepoan

,

p;iin

tvillen gelooven.

zeilen

D'Admirael liet door den tolk Mf/man,dQn Champans luiden aen zeggen,
den beilierders bekent te maken, zoo
d'afgezanten van Sepoan een brief van
d'onzen begeren zy die.op morgen
by hen moften komen halen.
ï)Q^j^m^q^tig6.tn, Hendrik van Noorden en Johannes Renoldus
weer aen
boort des Admiraels gekomen, verhaelden dat het quartierin Tayowan
t'eenemael behalven twee of drie
huizen verwoeft was en als een
,

,

aen te wijzen

trekken.

,

;

willen

,

;

verzoek, bezuide de verfcheReviere op JFormoJa
om van daer weder
na hunnen meedcr te kunnen vec-

Op weg ontmoeten den Admirael
twee Tartarifche Jonken
die, nae
zich aen Tankoya van drink- water te
hebben voorzien,haer beft deden om
weder by de onzen voor Tankoya te
komen, en \ an daer af-fcheid van hen
te verzoeken met eenen brieven aen
,

:

Singlamong en Lipoui t'eiflchen
beneven een Jacht, om hen derwaerts
te geleiden
doch keerden met den
:

!

:

Admirael weder na Tankoya.
Korts na d'aenkomfté des Admiraels

,

quam Hopman PolemanAdd.tx:
bv
bhb

Derde Gezandfch. lp

57^

by hem

met verflagh hoe

,

aen land noch wel was

:

alles

!

:

I

,

1

1

trent /ö^<a«.

meer.
Wijders volgens verhael van den
welven Hopman waren ten zelven
dage zeker Hopman met name Lita,
en zes en twintigh krijgs- knechten
meefl in geweer van den Sinefen
vyand met twee vendels en een

Des avonds quamen noch zes

,

krijgs-knechten van den zelven Hopman Lita over , gelijk des anderen
daeghs vijf en twintigh
voorzien

,

,

j

,

j

met wapen-rokken

,

'

;

'

,

:

j

1

[

'

,

,

volk een tent opgeflagen
om daer
onder te huis-veilen en hen een
pan om in te koken en alleenlijk
een weingh Rijs om t'eeten gege,

,

,

.ven.

had dees krijgs overfte Lita
-

,

dat Siautong-

geen overkomen in den zin
hudde; maer den ccn^w of anderen
tijd den onzen noch eens zou trach-

j'orni^

,

,

met Patatajen. Van gelijken
verfchenen noch tweeSinefe ontrent

Aanaffar

,

ten flagh te leveren, als

wapende mannen

:

duizent gewaer van vier

duizent onder den krijgs-overfte
S!aHtonz,[w>igüot\<Xc{\: daer hy met
zijne krijgsknechten al mede onder
gereken t was, en onder den Bergh

,

,

,

,

,

:

,

te beflaen in ontrent tien

bofch niet zouden hebben kunnen
komen.
Den Hopman Lita voornoemt,
wierd op zijn verzoek door Hopmaii
eert

,

wanneer hy
hen van twee zijden zou komen beItoken. Des vyandskrijgs-macht aldaer op Formoja had hy ook gezegt

wegh

Itoim - hoeden
tefmijten, of anders door het

Poleman vier ftukken Kan^ans verom onder zijne behoeftige
krijgs-knechten te verilrekken.
Den tienden quamen weder tien
Si nefe krijgs-knechten van Hopman
Lita overloopen
met verhael hoc
de vyand aen de over-zijde zich zeer
verflerkte en vafl maekre. Had ten
dien einde al een groot getal fchanskorven aldaer geplant, om met den
eerflen ook gefchut daer tuflchen gebraght te worden en als dan d' onze komen beftoken.
Ook c]uamcn vier Sinefen van
Siautongjwng in ons leger en tot een
vereeringe brengen aen den Admirael uit huns meeflers name
twee
verfche Konings-viflchen
en een

die

met Pcleman aen boort des Admiraels
was gekomen voer des nachts een
Champantje, met een van zijn volk,
weder na d'üver zijde, om vandaer
noch meer van de zijnen die hem
met hadden konnen volgen over te
halen: ook wierd voor hem en zijn

,

hunne

,

wapen-rokken en

i

gehandelt wierden, en van overgevoert te worden, beloften gedaen
waren.

aen Poleman verhaelt

,

ven vangenootzaekt tezijn

,

Ook

van over het binnen-water in onslegergehaeltte worden met voorge-

j

d'onzen over flonden te komen:
des te eer zoo wanneer zy bemerkten hy en zijn volkby ci'onzen wel

Op

llorm - hoeden

,

,

Lita.,

,

enzeep-meflen: des middaghs noch
ieder met een zeep-mefch
negen
Deze
hadden zich aen de uitalleen.
terfle hoek van 7 ankoya vertoont om

I

onzen overgekomen
wimpel
om met hunne fchepen nae den
Tartar overgevoert te werden waren ook anders wel genegen, om
met d'onzen tegen den vyand te ftrijdQi\, met voorgeven dagelix noch
meeren meer krijgs -knechten tot

verzoek van dezen

ter wacht gelegen had. Onnoch zeven hondert krijgs*knechten onthielden zicli aldaer,
en had Siautotigjiong ojigevaer vijfDe reft
tien hondert man by zich.
was verdeelt aen den droom van
Tamfuy, en het meerendeellagh on-

trent

,

tot d'

Keizerrijk

5"/»^<7)'ij

behal-

ve dat 'er veele krijghs - knechten
met buik-loop perfing en heete
ook dakooitfen gequelt waren
met
ftorven
gelix al eenige wegh
aen nemen der ziekte noch meer en
,

fta 't

,

i

het leger, die eenige gedroogde viffchen en wat harcier-kuit te koop
braghten gelijk Poleman de zelve
in verruilingh teghen een Kangang
over nam. Dan aizoo vermoed
wierd, die gafcen wel mogten komen om de onzen te veripieden
zoo wierd geen van allen binnen de
,

,

werken gelaten

;

maer hen buiten
de

van Sina

of Taifing.

^

de zelve gehoor gegeven en door
de buiten -waglit zoo langh opgehouden.

vafligheden: daer he»effens het geheel

,

\

.

Den

elfden

quamen noch

vier Si-

'

,

de Hollandfche gevangenen

kam

zijn

veren.
belooft.

om

geen quaden
trek te fpelen, wierden onder de Jachten öi'^r-z/f f« ,Buik-J]ooten Kogge verdeelt
en hen het geweer afgenoomen: te weeten, dertig in Ao^g^, negentien in Buik-Jloot, en zes en twin-

len

in zijne

die op Sak-

handen quam

te le-

Maer

dat heb ik aen hem niet
Ook zal dat niet eens noodig

den Hollanders het geheel land, en

ook hunne gevangenen van zelfs wel in de

handenvallen. iktwijfele niet of d' Admirael zal in het geen , ivelk ik met

den Sekretaris en Mouris over dit ftuk
gefprooken heb , zijn woord komen te

tig in Overveen.

Des namiddaghs quam de

,

,

zijn: want zoo wanneer, alsgezegtis,
ik tot u zal over gekomen wezen , zoo zul-

,

zoon, dieopden

LnclvanFormofa nktzal ontgaen. De
yidmirael, volgens zijn fchrijvenaenmy
voor henen
beeft mj de vijf duizend
Teylen willen tellen
zoo wanneer ik
,

nefen overloopen , die beveftigden
het geen de tien des daegs tevoore
overgekomen krijgs-knechten, wegens het verlterken des vyands , verhaeld hadden.
D'ovcrloopers,

^y^

per-

vijfden dezer Icft-

houden.

leden mezMelman voor Tayowan aen
Jand gevaren was , ter waerfchouWingh van Siautongsjong , over het

En op dat de Hollanders my ook des te
meerder geloofs zullen konnen geven, en
niet behoe ven te vreezen van door my

ophouden onzer gemagtigdcn

bedroogen te worden, zoo doe ik by dezen
toezegginge mijnen groot-vader in hunne handen te willen leveren , om met

,

al-

daer, den Admirael eenen briefoverhandigden, door zijnen meefter Siautongfiong
anders Tathonling TotokfisH aen hem gcfchrevcn. Dees luide
,

aldus

:
\

I

Tathonling
brief

•

aen

zend

dezen
Hollandfche Ad-

Totokfiau

de Hollandfche Jchepen na Soanchete konnen vertrekken , en aldaer
met Singlamong en Lipoui ook van
mijne cverkomjie fpreeken en tot dien
einde aen hen verzoek doen, dat zy ge-

foe

,

|

,

lieven eenige

mirael.

groote Jonken te gelijk
met de Hollandjche Jchepen herivaerds

Foor dezen heeft de Admirael zijnen

aen te zen den.
welgaen.

Sekretaris
tot

my

,

den.

heneffens den tolk

in mijn leger gezonden

,

\

Adam,
die

Zy dit doende zal alles
,

Gelieft doch dit mijn fchrijven geloof
: want ik zal dit. voornoemt met

te geven

met

my gejproken hebben. Mijne gsnegentheidis altijds tot de Hollanders qeweej},
Je der t de zelve tot my gezonden zijn. Wy
hebben als toen maer met den anderen
v.m vijf duizent Theyl gefprooken om
onder mijne krijgs-knechten te verdei

I

,

!

een oprecht herte menen. PVeshalven
verzoek ook V zelve by u heimelijk mag
werden gehouden : iv i ld AiTim hierop
tot my zenden , ten einde van hem te
veriiaen, wat uwe rechte meeningezy
kan zulxniet weezen , gelieft des het my
dan fchriftelijk te verjiendigen: op dat

Dan heb tot noch toe niet een Theyl
daer van genoot en : dies ik my in d/e ik , in het zenden van mijnen groot-vameeninge van geit fontfangen bedrogen der , my daer na kan Jchikken.
Gevinde : Ja , vreeze overjulx ook door fchreven de eerjle mane , den veertienhst lang verwijlen mijn goed voornemen, den dagh.
't welk ik in deze zake gehad , en noch
hehbe , onder de Noordjche krijgsWas onderdrukt met het zegel van
knechten zal worden geopenbaert.
ik
Tathonling Totokfiau.
len.

!

\

'

verzoek dan by dezen , met den eerjlen
hier op des Admiraels meeninge nader te
mogen verjiaen. fVant zoo wanneer ik ,

Noch bragt dees brenger twee kiene briefjes van Aen zelven Siautong{dit hebben de Hollanders te weten,) met fwng aen de Tartarifche gezanten.
mijn krijgsvolk tot hen zal overgekomen zoo hy voorgaf: doch by den Admiwezen , dat hen als dan de kajieleth, en rael opgebrooken wierd d'een be
\

,

\

hbb

vonden

Derde Gtxafidfckap na

380

vonden aen Tong^Mpek cit d'ander
aen 5'/i^> te gehooren hoewel beide
van een zelven en volgenden inhoud
,

;

1

i

't

Keizerrijk

D'Adminiel, met goed dunken van
denOnder-Admiraci en bchout by
,

nacht Tf/wf/, fchreet den elfden van
voór Tankoya, Siautongltang daer op aldus weer te tuch
:

Gom

U/t den hriefdoor uwen dienaer
aen my gezonden , heh ik den inhouden
meeninge verftaen. Mijne genegent-

Uituwfchrijven heh ik cp nieuws zeer
uwe hegeer te van v>jfduizentteylen. JVaert ghy met uwe krijgsknechten op de gedane aenhiedingh tot
ons over gekomen die zouden al ter
welverjlaen

heid, gelijk ghy lieden weet ,
geweejl dezen flaet te verlaten, en tot
den Tartarover te komen : maer om, volgens uw fchrijven , met de Hollandjche

is altijds

jchepen 'zuls te doen, daer in heh ik

,

\

my

hand geflelt -zijn geweejl. Doch wete, dat

uw

doen hy ons ^cer dacht is en ivy
,
ofal het geen ghy ly der
hand neemt , met onderlnigh verflant
al

hezwaert q:evonden , uit vreeze zy my
wel moghten na Holland oj elders anders komen te vervoeren : waer door
ik van hy u te

,

,

niet twijfelen

j

komen moghte verfleken

vandievanTzyoyv^mgeJchiet : hoeivel
ghy voor ons veinjl , en verzoekt uw
jchrijvenheimelijk gehouden magh ivor'

blijven.

!

Anderzints heh ik daer toe ook niet
kunnen hefluiten ter oorzake zoo weinige gelegentheid voor my
mijne

den.

vrouwen en kinderen , als mede tothergingh van mijn geweer in die Jchepen
zou weezen te vinden : te meer , alzoo
ik met mijn onderhoorige krijgs-hevel-

zul/en gevonden hehhen

IVy hadden ook gedacht

,

,

heids hy de hejiierders

,

len

,

ten

draelt

,

maer weleer aenzienelijke per-

;

zoonenaen hoort gezonden hehhen, om nevens een onzerjchepen naer Singlamong

Lipoui overgejcheept te worden.
Doch wy zullen als nu zien ofwy die van-

en

uitterjle

,

Tayowan

,

en u niet tot heter redelijk-

heid konnen hrengen.

Tamfuy o/Tankoya

Met welk fchrijven de dienaer van

met de zelve nevens al
mijn volk hy uverkhijnen zal: ditz^-

cL.j.^j. zal my t zelve
/
Jchiedende
zeer aenqej
/2
^^^
r,
/
;
/i
naemzijn. Dan zulx mojte
in der haejl
zijnen voortgangh nemen , en diende
in de tweede mane de Jonken hier te zijn:
ivant ik dezelve in de derde mane niet
hegeere gezonden te hehhen. Op het verJcbijnen der zelve Jonken tijdigh hier

zich zoo

2..;/

,

als ivanneer ik
/

echter twijfe-

:

Sepoan

vertrekken, ghyzoud zoo langhnietge-

den vijftienden dagh van de tweede mane mogen werden herwaerds gezonden
naerdeplaetfen

oj

,

tigh q^roote Jonken ten dien einde, nevens
,

niet

vreemt om met ons te verdragen niet
houden. Zoo ghy heden opreckteltjk genegen waert naer de kujie van Sina te

hehhers en krij^s-knechten hy de vijfdutzent man flerk hen , die alle infgelijx
genegen zijn, met my tot u over te komen. JVeshalve verzoek ik hy dezen aen
u hy Singlamong aen te houden , dat derde Hollandfche jchepen

wy

meer r edelij kvan T ayowan te

tegens den avont, door
j
j
tr «^
j
den
tolk JWf/p^M» weder naer land ee°

Siautongiong

,

/

'^

i

1

1

•

1

1

bracht wierd.

•

Den twalefden

des avonts

Hopman Pooleman met

elf

,

trok

benden

krijgs-knechtenopde buiten-wacht
en wiert des nachts het gefchut en
voorder oorlogsgereetfchap van lant,
zalikaenjlonts al mijne hevel-hehhers
op de hoek van 7<7»ifö)'<;/, aen boort gemijne en hunne vrouwen en kinderen bracht ook de baterijen en eenige
daer in jchepen : aengezten aen de krijgs- tenten
en des volgenden daegs al
knechten weiniqjj gelegen is : wijl die
de zeildoekfe en Kadjangfe renten
wel met de Hellandjche Jchepen vertrek- af-gebrooken
en aen boordt geken kunnen, ik gedenk mijnen jchoon- fcheept. Korts daer na quamen ook
vader na dezen ook noch tot u te zenden
al de krijgs knechten en bootsgezelom verder met u over ditJf uk tefp reken. len, die aen land bcfcheide waren,
Foorder s verzoek ik niet aen u dan dat aen boort na het leger bevoorens
ghv dit mijn jch rijven toch heimelijk ge- op alle plaetfen in brand gedoken
,

,

^

j

1

\

,

\

:

j

,

,

lieft te

houden.

:

,

was.

Des

ojan Sina

3-81

ofTaifing.

om

als dan na bekomen kundfchap,
met meerder gront een goet befluit te
kunnen nemen w at hen te doen

Desnaniiddaghs, den dettienden,
deed d'Admirael den raedby een vergaderen om een befluit te nemen,
^\.lt hennu voorders, ten meeften
diende viui deKompanjie te doen
ftont. Hy gaf dan eeril den zelven
inbedenken, of men, tenaenziene
zy gene vergader -plaetie aldaer,
nochte op de kufle van Sina hadden
van daermet de geheele vlootenaer
de kufie van Sina ook zovi dienen

,

,

,

Op de

gehele vloot dan wierden bevonden twee duizent acht en
zeventig gezonde mannen negen
honderten zedig krijgsknechten, en
elf hondert en achtien bootsgezel
len
beneven honderten twee zieke
krijgsknechten, en honderten dertig
bootsgezellen. Het getal der genen,
over te fteken om te zien hoe het die gellorven waeren was twee honmet de vaftigheden op het Eiland dert en elf: hondert en twee krijgsllont.

,

,

,

:

\

i

,

,

daerzy voorhe- knechten en honderdt en negen
ne het oogh op gehad hadden, en bootsgezellen.
Den veertienden wierden door de
welke namaels, toen d'onzen geneTartaren
geheele
maghtna
noch drie en twintig oveilomet
de
waren
gen
formofa te trekken door de Tartaren pers met hun geweer van land gecm verre geworpen waren te weten, haelt, en met Champantjes aen het
of zy dezelve noch eenigzints be- Jacht Vlaerdinge gebragt.
'\
quaemmogten vinden om met een
en zelven dage vertoonde zich
kleine moeite fo verre weder te bren- op ftrantaenden Apen-berg een pargen, dat zy aldaer een by-een-komft
tye ruiters en voetknechtcn
fterk
plaetfe
zoo het noodig geoordeelt ontrent drie of vier hondert, die eenimochte werden
zouden kunnen ge bravade maekten maer dorilen
houden
en een krijgs- bezetting onder het gefchut vandedichtllaen
Goutjoe gt^t\x.\\T\s

:

,

,

:

i

:

,

i

-

,

,

;

,

,

daer in leggen
daer beneffèns ook
eenige jachten daer laten, om.tegens
het aenfl:aende zuider Adouffon, drie
daer van in't Japanfe vaer-vvater tijdig te laten kruiden.

land leggende Jachten niet komen.

:

tweeden of, zoozy Goutfoe
al niet konden bezeilen
dan noch
eeift
zoo het geraden was en de
tijd het lijden wilde, eenaenflagop
des vyands plaetfen Lamoa of Tang^soa
zouden doen en van daer de kruizende Jachten belaften te komen.
Ten derde of men van daer met
het meerendeel der vlote naer Bata1'en

j

!

I

,

,

,

:

via diende te vertrekken

,

en alleen-

drieof vier Jachten de hondertSinefen voornoemt beneffens delTelfs
Hopman laten over voeren, en de
twee Tartarfche Jonkjesnaer de kuitevan iJ/»^ geleiden volgeus belofte aen Singiamorig gedaen
daer na
ook die na Batavia te laten volgen
en geen fcheepen of volk aldaer over
lijk

,

,

,

:

,

te laten blijven.

Eindelijk na veel overlegs wierd
befloten eerfl te doen opnemen, hoe,

danig de vlote van lijftocht fcheepsbehoetten:desgeIijx van krijgsknechten en bootsgezellen voorzien was,
,

Den

vijftienden

mig befloten
dinge

,

,

Tegen den avond wierden zy
meer vernomen.

,

niet

wierd eenftem-

vier Jachten, als vlaer-

Over veen, de Kogge

,

en Buik-

}y/<?ö/,onderhetgezach vandenSchout
by Nacht Bartholomtus Verivei, naer
de kufle van Sina te laten affteken :

j

!

I

i

j

I

d'Admirael met de

refl:

derfchepen

zou zich naer ^d/^i'/j begeven. D'inhoud van zijne orde, waernarf/Jiri
zich te fchikken had, was aldus:
De twee 1 artarifche Jonken met
,

d'onzen van de kufle van Sina na Formoja vertrokken weder t'huis te geleiden:als mede de overgclopeSinefe
krijgsknechten ten getale van hondert en twee beneven hunnen Hopman Sita, op de kufle van Sina aen
land te zetten. Derhalve alle mogelijke middelen aen te wenden om de
kufte van Sina te bezeilen en te maken, zoo doenlijk was, yoor Puthay
te vervallen of die plaetfe te bezei,

,

,

,

,

,

len,

om aldaer de Sinefen voornoemt
land te zenden. Of zoo Puthay

aen
door fchrale wint niet wel te bezeilen
was yoov Chinchieuiv te loopen.

^^^3

Tot

Derde Gezandfchaj) nu V Keizerrijk

,8^

van Sprokkel-] den hellen .ivyhemioor afvijfduizent
macnd, cnlangcrniet, Mi^i o^ó^z f cyhJher zouden doen icnieten. Maer
die ivegbehkufte t'onthouden om re wachrcn na ly ons in acht genomen , hy
evenwel
overkomen
bende
dan
niet
ia
brief
antwoord op des Admiraels
wel
zoo
konden
ons
noch
hejpottenmogt
want hy gai" den Schout by nacht
ecnen aen den Onder-Koning i'w^A?- wy tot het uitkeren van eenigzilver niet
tnong en Veldheer Z//'<'«i mede, dien verjhcn, voor al eer hy tot ons in er daet
Verwei den overgelopen Sinefen naer zoude wezen overgekomen. Als dan leland zoude mede geven. Zoo mid- loofden ivy hem de vijf duizent teylen
lerwijlc geen antwoord bekomen voor zijne kr 'jgs knecht en en boven dien

Tot den

laetften

<

,

:

,

,

j

j

i

van daert'onder- noch andere vtjf duizent voor hemen
nemen, en zich met alle vier de Jach- 2/>W5eW/;<f/^/^fr, uitte reiken. Maer
ten , zonder vertoeven na Batavia te hy niet minder, dan over te komen, in
begeven werwaertsd'Admiraelmet den zin hellende heeft niet anders gede refte der vloote de reizc zoude zocht als ons te bedriegen. Niet alleen
in deze zake ; maer cok in de onderhanaenvangen.
van vrede naderhand door zijn
vooi-\delinge
De brief des Admiraels
noemt, nenSinglamong en LiPoui uit beleit ondernomen met ons wijs te ma^
de Vloote voor Tankoya gefclireven, ken, dat Sei)o:in ,hun Overjle met uwe
Hoogheden al verdragen was , en zich
quam op dezen zin uit;
den Rijke onderworpen had : dat over
De Hollandfche Admirael Balthazar zulx al het krijgsvolk van hierna Sina
Bort doet by dezen zijne eerbie- te vertrekenJlont en Tayowan ons rve'
aen Singlamong der gelevert zoude worden. Derhalve
dige groetenis
Onder-koning en Tai(ing Lipoui wy opzijn verzoek Gemagtigden (na zes
Krijgs-overfte van het landfchap perjonen in gijzeling van hem alvorens
tokien , en wenfcht hare Hooghe- bekomen te hellen') derwaerts zonden.
den lichamelijke gezondheid ne- Ooklegaf ikmyvan Tankoya te water
vens een gelukkige voorfpoedige daer na toe : alwaer wy het tegendeel
vernamen. My iviert een IriefvanSeregeering.
wierd

,

zijn vertrek

,

,

;

:

,

;

,

,

,

'

[

,

,

,

\

^

,

poan overhandigt : daer ly hy ons zocht

Wy hadden

bezit te
|

,

iver

Hoogheden zouden

, met ons het eiland Lamoa in
geven : voorts met ons vrede te
maken met verdingxvy het verbond met
tave Hoogheden tot demping van dezen

te paeyen

gehoopt dat het Sineefch
kriigs-volk, welk zich noch op Tayowan
en Formofa onthout d'aenmaninge u-

:

i» acht genomen

;

,

onzen gemenenvyand opgerecht

heiben , en achtervolgens dien tot ons
overgekomen zijn om na de kufle van
Sina gevoert te worden. By de brieven

mojlen

,

verlaten, en ons alleenlijk aen hunne zij-

,

de houden : ivaer over wy ons zeer ont•vanuwe Hoogheden ten dien einde aen fielden, als een zake daer ons gemoedt
hen gefchreven , is by ons gevoegt ge- zeer vreemt van is en die noit gefchieweeji een fchriftelijke verzekering van den zal. Derhalve ontboden wy onze Gealle getrouh&id die wy aen hen , in het magtigden Jlrax weer tot ons vanT^yoovervoeren en 't verzorgen van nodig wan fneden alle onderhandeling van
onderhout, bewijzen zouden : welke zoo vrede af, en zochten ons toevlucht tot
ivy niet beter weten, aen Tfiautong- de wapenen te nemen.
Dan onder ons
fiong , krijgs-overfle over het krijgs- krijgsvolk , welk nu al eenigen tijt op
volk in de zuider deelen vanYoimofa, Tankoya gelegert was geiveejl begon
door uwe Hoogbedens afgezanten ook de ziekte en flerjte te komen : dies ivy geoverhandigt IS. Dees veinfde zich ia nootzaekt wierden op te breken : gelijk
'/ eer{le daer na te luifleren
en begon gefchiet is. Midlerwijle quam aldaer
met ons in onderhandeling te komen
tot ons overeen Hopmanhita, methon
daer en loven t'arleiden om van ons te derten een krijgsknechten, die als nu op
verkrijgen een groote fomme gelts: vier Jachten verdeelt tot uwe Hooghewaer in uwe Hooghedens afgezanten hem den gezonden worden. Hadden uwe
ook geholpen en by ons Jierk aengehou- Hoogheden ons een deel Jonken mede gegeven,
,

^

,

,

,

j

I

,

:

j

,

,

I

,

:

<

,

\
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anders,
daer zouden al meer overgeko- ziens wilden overvallen
zijn
latende,
hadhem
daer
in
geheel
men zijn : want zy voorgeven zich op
onze Jchepen niet durven vertrouiven. den die van Tayvwan op zijnen byDerh^ht tn het toekomenden uwe Hoog- ftant noch te grooten moet alzoo zy
en
heden hier i» geheven te voorzien ; ftaet onder zijne regeringe ftonden
makende, wyvan Batavia ( iverwaerds wel wiften hy hen in den noot niet
zoude verlaten want hy hem te veel
ivy nu na toe vertrekken ) al tijdigh in
een
aen het Eiland Formoja laet gelegen
met
weder
het zuider Mouflbn

geven

:

,

,

:

Doch men zou dan ook om
Tayowan weder te winnen niet alleen
een groot leger te lande maer ook
een eerbare vloot
aldaer wel flagvaerdigh dienen te houden, om den
zelven Koxin, zoo hy met zijne geweldige vloot Jonken over komen
mogte tekonnen tegen -weer bie-

leggen.

iveerhare fcheeps en krijgs-magt zullen

wanneer wy verhoopen die van uwe
Hoogheden ookgereet zullen vinden om
zijn

:

,

,

,

\

den '^jyand op Tangfoa en Lamoa , of
daer hy zich dan onthouden mogt , ook
{gelijk op Ay en Quemuy reets gefchiet
is) ie

verdelgen

,

en alzoo t'eenemaeluit

,

te roeien

,

Wanneer den hooft-maii Kitat,

ge-

den.

Den

komen aen boort d^s Admiraels.aen-

zeftienden
ging de Schout
gezeitwierd, van met vier Jachten, by nacht Bartholomeus Verwei met
nevens zijn volk. ten getale van hon- zijne vier Jachten onder zeil laveerdert en twee na de kufte van S'ma te de noordwaerts by de Formofaenfe
toonde hy kuft op,en raekte ontrent den middag
zullen gcvoert worden
daer over dankbaerheid aen den Ad- een mijle van den Apen-berg ten anker defgelijx ook d'Admiraelmet elf
mirael.
Ook hield hy in des Admiraels te- fchepen en de Jonk Quemuy en gegenwoordigheid noch ftaende,dat de lijkelijk den een en twintigften in de
k.xi]Q^^-o\cx^e.Siuutongfiong geen over- Piskadores.
Den vier en twintigften zeilde de
komen in den 2in had gehad mae.r
alleenlijk met een geveinll herte Admiraelde zuid-ooft-bay van Pf/joe
zulx gedaen had om den onzen den in. Vijf i)inefen quamen met een
en
Chiampantje van land aen boort
tijd t'ontwinnen. Voorts, zoo hy verklaerde , beftontdesvyandsgeheele bragten eenige eyeren mede zy ontmagt op Formoja in ontrent tien dui- fchuldigden zich van gene Koe-beezentgewapcnde krijgs-knechten; die ften of andere ververfchinge (verwel door het geheel land verfpreit la- mits het Chiampantje te klein was, en
gen ; maer konden ook des nood 't water ook te hol aenfchoot) gebragc
zijnde in korten by den anderen ge- te hebben; maer beloofden die,zo dra
trokl^en worden. Vier duizent hier 't weer wat bedaerde toe re brengen:
van had Siautongfiong onder zijn ge- te meer, alzoo het befcherm-briefje,
hen op den twalefden van Louwbied, om de zuid, verdeelt aen Tljw
achter den bergh van Tankoya, maend ter hand geftelt 't welk zy nu
Juy
Sakkam en andere plaetfen maer op ook mede bragten, melde zyonze
zijne overkomft tot den Tartar allee- fchepen alsze daer aenquamen , van
neiijk vijftien hondertman.
ververfching zouden moeten voor,

,

:

,

,

,

,

:

i
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{

,

:

I

1

,

\

,

i

:

i

.

,

,

,

,

,

:

:

Den onzen was dees Hopman zien. Op hun voorgeven waren eevan gevoelen en wilde het by na vafl nige der Sinefe krijgs-knechten, teflellen kon het land van Formoja en gens ,den vyand op den zevenden
de vafligheden daer op nietontftaen, llaegs geweeft op het Eiland gekozoo by aldien zy maer des jongen men; doch hadden, uit een weerzin
A(7x/«j krijgs-heir machteloos qua- van de wapenen langer tegens d'onmen te ïnaken 't welk te doen was zen te voeren de zelve weg gelmezoo wanneer zy hem met een wel uit ten daer böneffèns zich tot den landgerufte vlooteop Lamoa en Tangsoa, bouw begeven. Eindelijk voeren de(d eenigfte gefterkte plaetfe, die hy ze vijf ^inefen met hun Chiampantje
noch op de kufte van Sina had) onver- weer naer land.
,

,

,

,

,

,

:

:

Te-

:

Derde Gez-andjchap na V Keker rijk

jg^

den avond vertrok

Tet'ens

de

bet heter ware

dat gby u met den

,

Tartar vereenighde. en ons Ta)

Schout by nacht Verwet, met de vier
{chepen f^/aerdin^en ,Over-veen Kog-

owan

weder gegeven w'ierd om alzoo vrede
onder malkanueren te hebben : wanneer
de kcop bandelweder leven digb worden
zou; dien ghy ons niet kunt doen genieten, zoo langb gby u van het rijk afge'dondert hout : en het is gelijk gby weet,
,

,

ge, en-Sw/zf-y/oo/naerdekuftevan ^7na, om de Sinefeoverloopers ontrent
/'«//7dyof in deReviere C/v«c/;f o on-

i

,

der des Tartars gebied, aen land te
zetten

rlat

.

;

,

,\vierdvan ons meefl om den koop-bandei te doen.
Den
den jon-, Omhamos.tegens
brief,
(aen
ayow au te verwifonder Pehoeeen
e;en Koxin oïSepoan op Tangfoa door \felen daer toe ben ik niet gevolmagtigt
dzw Admirael gefchreven .) met een daerom heb ik gaerne tegens uwe ojgegevangenSineesaen land gezet, om zondenen eenigt andere voorjlagen ivilmethet eerfte vaertiiig derwaerdste lendoen: waer'hywy wat van ons recht
zouden afgeweken hebben : waeruit,zoo
zenden. Dees luide aldus:
gby dan ook wat toegegeven had
wel
Balthazar
licht een middel was u:tgevondtn~.geDe Hollandfche Admirael
Bort wenfcht Sepoan lichameliske weefi, omtot een goede vrede te komen.
Jk kan niet genoech verwonderen waergezontheid.
om die van Tayowan deivijl onze geVwe brief is my door uwe afgezanten ^magiigden daer waren, niemanttotmy
voor Tayowan overgelevert. Dezelve ^gezonden hebben, nocbte uwe gezanten
zijn daer op naer land gevaren \ maer\ nooit weder gekomen zijn, om met my te
noit weder gekomen:, hebbende zich zeer \Jpreken. Sijnzy bevree(lvan aengehouaf-keerighvan ons getoont. Hadden zy den te worden zoo is dat hunne kleinweder by ons verjchenen gelijk by ons hertigbeid te wijten. Jn het midden van
verzocht ivas wy zouden hen eenen de feljle oorlogen werden onder ons peren on- zoonen wederzijds afgezonden om met
hrief aen U E. mede gegeven
vijf en twintigften

\

T

,

,

|

.

,

.

,

\

,

j

,

j

,

,

,

ze meeninge

,

om tot vrede

te

geraken

,

\

nader te verjl aen gegeven hebben. Van
ons zijn gemaghtigden in Tayowan geweeft , om te zien of men konde ver dra-

1

*)ns

vry feiffcben

,

en hen

,

\

jtont

:

om te weigeren,
\

\

,

Daerom wy,

op zijn verzoek

,

{na dat wy

bemerke die van Tayowan zich zelfs
zeer hoogh en ons zeer kleen achten ja
zoo onbeleeft ivaren datzy onze gemagt/gden niet eens met onze gevangenen
hebben willen laten/preken ook niet toegeflaen de gevangenen een briefje aen ons
tejchrijven, zoo heb ik my van daer begev£n , met meening om by u op Tangfoa
te komen
op hoope ly u meerder bejcheidenheid en beleeftheid te zulknvinden :
daer leneffens het daer toe te brengen
dat gby gezanten naer Batavia /(:/;//(Yf,
,

,

,

,

,

allen overlaft befchermt.Deivijl dan,zoo

ik

,

zonder malkanderen daerom Jmaetheid
aen te doen.Tüauwngüonghad ons wijs
gemaekt dat U E. zich onder den Tart ar
hegeven zijn krijgbs-volk van Formofa
ontboden
en gelaft had dat land weder aen ons zoude overgelevert worden.

,

,

,

Het

malkanderen van eenige zaken te Jpreken. Maer die worden met aengehouden noch geen leet gcdaen : ja zooverre is het daer van daen by ons voor heiliggebouden en tegens eenen ieder voor
,

gen : maer als zy fpraken van T:Ayo\s'^n
weder te hebben zoo ivierdenze bejpot,
en in nauwe bewaringegeftelt.

,

<

j

•

,

,

,

van hem ont fangen hadden)
onze gemagtigden met hem naTayowan
zonden. Maer wanneer wy ons over zee
daerna toe begaven, en onderwegen uwen om daer by te leggen zoodanige zaken,
hrie\ ontfangen hadden
zoo ver [tonden die iufjcbenu en my mogten open en onwy daer uit het tegendeel : naer dien ghy afgehandelt zijn gebleven. Maer het opons by den zelven aenmaend
wy de komen vanftorm-winden heeit den tijd
vricndfcbap met de Tartaren moften ver- alree zoo verre doen verlopen dat ik niet
laten zoo wy met ulieden vrede wilden ly u tot mijn leet-wezen vp langfoa/^f/^
maken: ook ons alleenlijk maer aen-'konnen komen: oj ik zoude hier op de
biedhdimoz in't bezit , en onze gevan- kufte moeten verblijven en niet na Bagenen vry te geven. IVy zeggen daer op tHYiA hebben kunnen vertrekken : welk
Gijzelaers

,

,

,

,

,

\

\

,

;

\

,

voor

Tjan Sina, ofTa'ifing.

i%^
desjaerstwalefhonJerdeii achtont
weldigtwiert.d ïngeboorne vrefe des
volks wiert vermeerderr,dooL- de toerufting der Portugefche vlore, door
'cgebalder van grof gefchut en groote der fchepen by de üinefcn te vore
r.ooitgezien.AenalditflakendeMahometanen of Moren, die zich in gro
te meenigten in de Hooftftadt Kanton
bevonden,hun7.egel,met beveiliging

voor ons smeradeuwds. Daeromhelik]^
dezen l?rief hier in de Pisk^dores in

handen van

d"

inwoouders gelaten, om
,

aen u hy gelegentbeit gezonden te iverden.Tegens defelve imvocnders^en voorts

,

tegen alle landliiiden aljfegeen walenen
tegens ons voeren , gebruiken ivy gene

,

,

vyantfchap

:

V ivelk de hoeren

,

vrouwen

en kinderen op Kymny getuigen kunneri:
als dier velen wy uit der Tartaren handen verlojl, hy 't leven gehouden enge-

Zoo ghy kont bejluit nemen gezanten met eenigen onzer gevan-

fpijzigt hehhen

.

j

j

\

\

\

,

genen na Batavia te zenden , het zoude
eea g^oede zake , en een middel zijn, om
tot vrede te komen. Balthazar Bort.

Den zes en twintigflengingd'Admirael met de tien fchepen Notehoom,
Tertholen,

Mars

,

l'lijfi»gen,Zierikzeey

Naerden Jonker Meliskerke Kaneelhoom en Sieuivendam weer onder
zeil , en liep tuffchen het hoog en we
za^en den zeven
fter Eiland door
zantduinen
de
den
en tvvintigften
achten twintigflen de Makkaufe Eilanden. Op een van de Makaufe of
Makoafe Eilanden is de Sid^Ax-Makoa
gelegen die gezeit wort aldus haeren oorfprong genomen te hebben.
De Sinefen flonden den Portugefen in den beginne toe met hunne
koopwaren te merkten op een woefl
en onbewoont eiland Sanchan o( Sanaan gelegen dertig mijlen van het
vafl land en tien van Makao daer zy
hun verblijf hadden in hutten opgeworpen van flroo takken van bomen en andere ruichte, zonder vryheit van een eenig huis te mogen
(lichten. Op dit Eiland plachten Sinefen en Portugefen om den koophandel, ten dien tijde by een te komen zonder de Portugefen op de
grenfen ten rijke van Sina verder
mogten inboren niet tegenflaende
zy reeds verwittigt van de rijkdommen des rijks grote moeite aenwenden, om met die van Sinx onderhngen
koophandel te drijven. Dan kleinen
en langzamen voortg:uig nam deze
,

,

,

:

:

,

,

,

,

,

,

,

:

:

,

,

dat defe volken(verfta dePortvigefen)

Franken genoemt wierden (want by
de Saracenen worden ald'Europers,
Franken gebehalve de Grieken
noemt)llrijdbaeren iterk van natuur,
en overwinnacrs van volken waeren:
daer en boven de grenfen van hun rijk
met die van den gehelen aerdbodem
bepaelden. De zucht evenwel tot gewin nam d'overhand, en t'effènsde
Portugefen binnen Sina: wantde winflcniet alleen ten voordeelevanden
Keizer maer ook van de gemeente,
die uit dezen handel ontftond was
zoo groot, dat de Majcflraten.de vreze ter zijde geftelt dtn handel nooit
volkomentlijk uitgefloten maer aflengstoegclatenhebben;metbefprek
evenwel van aenflonts alle,na het eindigen van den merkt tijd naer Indien
met hunne koopwaren op te kramen.
Te weten de Portugefche handelaers hadden alle jaers twee jaermerkten om te bekomen het geen d'Indifche fchipvaert ontrent inLoumaent,
of de Japanfche in het uitgaen van
:

,

}

\

|

,

,

,

;

,

,

,

Zomermaent plag uit te flepen.
Dezejaermerkten wierden niet in
of op het woeft
eiland Sancian gehouden gelijk oulinx maer in de Hooftftadt Kanton
zei ve,met toeloop van een grote meenigte van menfchen. Want de Portude haven van Makao

,

;

;

gefen ftaken van de Stadt Makao af,
met bewilhging der Majeftraet van

na de HooJttftad Kanton, een weg
ontrent van twee dagh-reizens te
fcheep,tegen ftroom op, en overnach-

Sina,

hun vaertuig; hoewel alles by hen meteenzonderUng
toeleg want den Sinefen boven alle groote omzichtigheid en een oog in
yolken, jaegt ook zelf defchaduwe 't zeil te houden
gedreven wierd:
vaft achterdocht fchrik aen
allerwaeruitblijkt de oude vreze noch in
:

ten in die haven, in

,

,

,

:

meefl is

dit onder de Sinefe ontflaen,
zedert heaket Rijk door de» Tarter

de Sinefen was. Ieder jaermerkt duurde twee maenden en dikvvils langer.
Derccc

:

.

:

Derde Gezamijck ap na 't Keizeirijks

,g^

vruchtbacrvan

deze plaets, tevoore
onbeuoonc en woeft begonnen bewoont te worden, niet alleen byde
Porcugeren;maer ook by al het hei der
omt^clege volken met bewilliging en
Derhalve

is

,

;

oogiuiking der Sinefen zelfs. Waerover dezelve, endoor den groten toevoer van alle koopwaren derwaert uit
Europcgehecl Indien en uit Sina zelf,
in korce jaren een volk -rijke en be-

,

,

van

vruchten des ganfchen aerdbodems gehouden word. Onder ander gewaflen groeit hier ook zeker
wonderlijk kruid, Chitunghy d'eilandersin'tSineefch genoemt: want de
zee-Iuiden beloven zich uit degeleetjes of knoopjes uit te kunnen vinden,
in welke maent en hoe vele flormen
des ganfchen jaers ontftaen zullen

;

wanthoe vveinigergeleedjesjioe vciniger flormen zy willen dat ten dien

komen zullen; dtfgelijx uit d'onderlingeafflant of verafheid der geleetjes, van den wortel af te rekenen,

jaer

,

,

te geven.

Dan

grotelix

\\tchMakao'm koop-

handel afgenomen federt het verdryven der Portugefen uh Japaft.
Den negen en twintigften , des
nachts in d'ecrfle wacht had, de vloot
d'oofthoek van 't Eiland y^i»^«. Het
zelve Eiland Icit
volgens d'ondervinding van Bartholomeiu Venvei, veel
noordelijker
als het in de gemene
kacrten gcftclt wort. Op het Eiland
Ainan leid een Stadt I»gly, anders
,

,

,

Kiuncbeii

genaemt

en bebout met fraeie
huizen na d'orde der Sineefche boukunft, en bcquaern ten koophandel.
,

,

By na

bet ganfch eiland

welke maendhetonweerontftaen
Het eiland voed ook meenigte
van harten en andere wilde en tamme
heeften en velerlei flag van gevogelt.
De bergen, zoo de Sinefen fchryven, befluiten in hunnen boefem gout
en zilver ; hoewel de bergluiden dat
niet willen,of liever verwaerlozen uit
te delven. Maer rapen Hechts overal
op d'oevers der ftromen uit het zant
cenig gout,afgefpoelt miflchien door
de regen van 't gebergt.
in

zal.

:

.

Onder

dit eiland

worden ook pcr-

len gevifcht , gepleegt federt vele eeu-

wen aldaer maer nergens is de vangft
;

dan aen de noorder ftranden,
in d'engte tufTchen dit eiland en 't vaft
land. Zeker vreemt flag van vifch
word ook onder dit eiland gevangen,
met vier oogen en zes voeten eeniger mate van geftalte gelijk een lever.
De Sinefen willen dat deze vifch ook
de peerlen uitbraekt behalve de genen die zy uit d'oeftcr-fchelpcn bekomen. Miflchien braken zy de genen uit, die zy tevoore met d'ocfters.

rijker,

,

,

De Stadt /«i^/y isgefterkt met weerbare muiiren

alle

,

,

,

en kleine In-

diaenfche noten, en zekere vrucht,
laka by d'Indianen genoemt die niet
aen de takken, macraen den Stam des
booms groeit en voor de grootfte

zelfs derv/aerd met der woon gelokt
en hebben de Portugefen niet alleen
maer ook huwelijken
koophandel
met de Sinefen gedreven , en aldus
ditgehed hangend eiland met burger

,

,

Men heeft 'er vele grote

roemde Scadt geworden is.Ja heett de
zucht tot zilvere munte de Sinefen

,

dingen tot's men-

roaerends hout defgelijx ebben
zen enverf-hout, gemcenelijk Brefiliaenfch-hout genaemt, in groot gebruik by de vcrwers door ganfch Si»a.

:

huizen bebout, en uit een dorre rots
een brave koop-ftad opgerechr.
Berucht is ook deze plaets by de
Rooms-gezinden door den groten
toeloop derwaerds vangeeftelijkeen
Prieftcrs.die den Godsdienfl: der Por
tugefengaflaen, of ingeboornen tot
het Roomfch geloof bekeeren.
Van hier zijn al de tochten tot bekeringeder heidenen , nijapan, Sina,
Tunking Cochincina, Kamhoya, Laos, en
andere geweften by de Portugefen
ondernomen. Waer over de Koningen van Portugael deze plaets met
dsin tytcl en voorrecht van Stadt befchonken, en met een Prclaet met
verheerbewilliging van dQ}\ Paus
lijkt hebben
om den kerken- dienft
meerder Majefteit by d'uitheemfche

alle

fchcn onderhoud.
Op het gebergte groeit welriekend

bezet met
bergen en oude boHchaedjen
is
leit

:

ingeflokt hebben.

Nochis'er, zoo de Sinefen fchryven, een ander dier onder dit eiland
in

VM

Sina, ofTa'ifing.

in zee, welk met de kop een vogel ,en
ftaerc een visgeiijkt.en eenigekoftelijke fteentjes in zich beflotcnhoud.
Tuflchen de Stadt Kaocbeu en het
eiland Hainan worden zekere zee-

,

ftadcr.;;;,

1

kreeften gevangen: diegaen, en in geflalte van d'andere niet zeer verfchillcn:uitgezeitdeze,zoodrazyuithet

water in deluchtkomen. Üeenworden, en een zeer herden Itecnvertonen, behoudens nochtans d'oude geflahe en wezen. De Portugefen en
zelfs de Smelen gebruiken dezelve
regens hete koortren,en zijn by hen in
grote waerde. Diergeljjke kreeften
worden in zeker meir op het eiland
//j/«(r« gevangen.
Aen de zuid-zijde vangen de Sinefen in zee wal viflchen op een zelfde
wijze, gelijk d'onzcn onder Groenvan gelijk.en
land en Spits bergen
word van het fpck traen gekookt tot
vcrfcheiden gebruik
Vcrfcheide bergen bezit dit eiland.
Na de zuid-zijde der Hooft-ftadt is
een berg Kinim met roden Marmer,

eiland

leit

by de kleine

van houdertftadien groot,

metname7Wjf«,en daer opcenberg
200 hoog, die met zijnen kruin bo-

j

ven de wolken

zelfs lleekt.

Mcrkwacrdig

'cgeen de Sinseis
fche laRdbefchryvers van de zeeonder de kleine 11:adtA'/«w verhalen nameiijk dat dezelve aldaer geen eb

i

\

•

,

:

!

noch vloed gevoeld daer nochtans
zulx op de naby gelege plaets gefchiet
maerd'eene halve maend na
'toofte
en d'andere halve na 't wefte
;

:

:

vloeit.

De

fladt Ingls is een

kooprijke

wort aldaer de ganfcnedag

plaets, en

ten handel beftect.

Men heeft'er drie

koop merkten of merkt

vclden:d'eer-

fteiseen groteplaets, aen d'ooft-zijde der fladt, daer zich met zonnen
opgang koopluiden van alle landaerd
bevinden; als Arabieren, Turken, Zuratten,Malabaren, Abexins, die van

,

:

,

Pegu en Maleye benev.en een grote
mecnigte van eigen inwoonders, verfcheide flag van Indianen desgelijx
,

(

,

,

!

waervandcOpper-ftadthaerennaem

bekomen
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i

Portugefen.

Na deze merkt gedaen

is, welke
negen uuren duurt begint de
kao\Q[d een berg Pifie , daer van de! tweede. Deze wort gehouden by het
Sinefen wonderlijke beuzelingen uit Paleis van het Opperhooft des eiden kruin floten want zy willen dat lands , en duurt tot op den middag.
op dien berg zeker loos dier gevon- Als dan begeeft een ieder zich naer
den word ja, byna met vernuft be- huis, en na het nuttigen van fpijsen
gaeft, indcgeftaltevaneenhont: dat drank
tot flapcn. Des namiddags
een van deze gedrochten hetheirder ten drie uuren neemt de derde merkt
eilanders door onbekende wegen ge
een aenvang op een plaets aen de
leid hadde om den vyand, die uit Ko
zuid-zijde der fladt daer ieder met
r/;/«c/7/«a op hun eiland gevallen was,
zijne waeren vcrfchijnt
dochftaen
den weg te fluiten waer door d'ei- de vrouwen (want de vrouwen en
landers een grote zege verkregen, niet de mannen drijven in deze fladt
Ter zelf fter plaetfc flaet ter eere van den handel) die eendcrlci waeren verdit dier een kapel opgerechr.
ieder op een byzondekoopen
Bcoofte de Hooft fladt Kiuncheu re plaetfc
nevens malkandre , en

heeft.

Ontrent de dcrdekleine Stadt Lin

tot

,

:

1

;

,

,

,

,

:

\

:

,

{

j

,

,

een meir ter plaetfe daer eertijds
een Stad ftofld maerquam door een
aerdgapingte verzinken.
By de kleine Stadt y^i is een berg,
meteenzcet hogen kruin ja, word
gezeid zoo hoog te zijn dat boven
op regen noch wind te gebieden

leid

,

:

;

,

heeft.

Hy

word gezeid het onweer

zee, te bedwingen en breidelen
vvaerom hem de naem van Hoeifuttg
gegeven is: An^^wintLreker.
uit

:

d'een,van d'andere afgezondert met
hacr waeren voor te weten eerflde
peper vcrkoopfters, daer ua op een
Oriekka
ry die betel- bladen
watermelocncn, en Ananas verkopen:
naeft deze de boek verkopers. Op de
zelve merkt is een andere plaets, daer
aen de rechterhand allerlei yzerwcrk,
,

:

,

,

,

wapenen ponjerts

,

,of kriflen onder
ander wit en geel Zandel-hout verkocht word gelijkacn de linke hand
zuiccc z
,

,

;

,

;

Tweede
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pottc-iB€ikE,fakken matoeti-enfoiitmeikt en daer tegen over, aen de

zinker, honing, allerlei ziüker-werk
en daer neven aen witte zwarte rode, ^elcgroene en graeuw e boontjes,
,

komt de

vervolgens
merkt.

,

:

,

linke-'/ijdc, ^d'oly-meikt.

Den eer ften van Lente

en look-

ajuin

Aidaer hebben de koopluiden die
met allerlei lijnwaed en andere waeren in 't gros te koop ftaen, hun wandel-plaets: op de rechte hand der zeiis de vogel -merkt van
ve plaetfe
hoenderen, eenden, duiven, papegaien en andere gevogelte, desgelijx
vanKabriten of geiten. Alhier fcheiden haer drie wegen een heeft de
kramen: de tweede de groen-merkt:
de derde de vleefch-merkt.
In de voorfte kramen,aen derechte
hand, ftaen eenige juweliers, meteenigeflechte robijnen, hyacinten, fpi
nellen granaten en balazen en diergelijke te koop. Aen delinkehand
veiltmen verfcheide Sineefchefchilderwerk.allerlei kleurde flag van ftikzijde, zijde en damaftelakenen,fluweel fatijn gout-draet goude lakens, porcelein, fraeie mantjes met
lakovergomt kopere bekkens, geflage en gegote kannen
klein en

'

,

!

'

1

,

///r/y/öo/i- d.roogte,

aen het zuid-einde van de Paraceiles
quagelegen, geluk keiijk gejaekt
Eiland
het
vooiby
menden \ ierden
Kandoor : en den zevenden onder het
Eiland 7/wo» ten anker,
Den achtltenwiert volgens befluic,
van den Raedt genoeen verbodt afgelezen waer

ter vergadering
;

i

'

men

,

:

byniemant zich zou mogen vervorderen
aldaer of op Batavia eenige
zoo die onderde
Sinefe kinderen
,

j

,

,

'

i

[

}

,

,

lands ,Bredaes, en

:

:

,

d^
den vooi by de kaep de /IvareUes : was
op den derden over het Hoj viin Hol-

j

\

,

,

raaseM voer

vloot VOO tby TiMghaJti, denitvvec-

j

,

krijgsknechten en bootsgezellen als
bevelhebbers op de fchepen der vlote
beruftende waeren, aen Mooren of
het
JHeidenen te vervreemden.
,

Om

zelve te verrichten en ook met een
hetgetal der kinderen, beneflens dat
van de gevangene Sinefen op de
fchepen befcheiden, te laten opnemen, wierden daer toegemachtight
Hopman
ichipper Pieter Saskens
Adriaen Sch/mmelpen»ing,deSekret:iris Hendrick Tslrants en de Boeckhoudev Joa»nes Reinoldus.
Het verbot luide van woorde tot
woorde aldus:
Alzoo hier in de vloote zoo wel onder
,

|

'

,

,

1

ö;root, quikzilver, fraeie kiftjes, al-

'

,

lerlei kleur van fchrijf-pampier,alme-

;

nakken,geflagen goutin boekjes,fpiegeltjes
kammen brillen zwavel,
bineefche fabels met verlakte fcheeden, wortel 6'/«^ .-waejers en andere
fn uilferye. De tweede weg is aen de
rechte zijde bezet met maelderijn- de zeevarende als krijgs-heampten en
kramen aen de linke hand is de lin- a/ie andere perfonen vtel Sineje kindenen merkt van de mannen daerne- ren , zoomeiskens als jongens hevonven die van de gehuwde vrouv/en: den werdenjie zy opQviQ.m\xy en elders
binnen de laetfte geen mans perfoon hekomen heihen : en ivy he ducht zijn, zy
dan voet mag zetten op een grote de zelve 'tzy hier tegenwoordig voor
peene. Verder in tegaen, is ter we- Poele Timon of ivanneer op Batavia
derzijde de fruy ten Vk'armoes merkt: zu/kn gekomen zijn, wel vervreemden
van daer weder te keeren,komptmen mogten aen heidenen enMoren,onsChriop de vifch-merkt vervolgens aen de Jlenen niet geoorloft noch he tamelijk ea
linke -zijde op de vleefch-merkt: daerom hy uitdrukkelijk vaftgeftelde
daer na op de drogery of fpecery- wetten door onze Hoge Overigheidvermerkt, daer de vrouwen verfcheide hoden zoo hehlenwy eenen iegelijk hy
fjiecerijen in 't klein verkopen
als
dezen daer van kun tjchap en voorweting
ronde en lange peper, witte en fwarte willen doen, ten einde zich te wachten
nagelen, noten, foli,kubeben,kaneel, van eenige dezer meiskens , jongens of
kumijn, genber, zedoar, fandel-hout, anderen Sinefen landaert hier aen Poele
rhabarber,galanga, venkel, anijs-faet Timon cftot Batavia aen eenige Moren
en diergelijke drogeryen. Ter rech- oj Heidenen te verkopen vermangelen
rer-zijde is de rijs merkt daer na de ofwegte fchenken , om niet te vervallen
;

,

,

,

\

,

I

,

,

,

,

:

,

,

\

;

,

,

,

,

i

'

I

,

:

,

!

:

,

}

,

:

I

in

:

,

,

vanS!na,ofTaifing.
inde

(Iraffe,

op-rtflelt.

hy otr^e

En

Hoge Overheid daer

zijn

:

389

en overzulx niet geweten had-

,

j

den, zyhet

op dat (tovertreders Z.OU-

zal
den kunnen uitgevonden worden
aen
zijnen
wezen
de
eenieder n^ehouden
oftze Gemagtigden bekent te maken om

te

,

te

zeKe

niet

vermoghten

Zy beloofden allen vUjdaen
wenden om 't zelve meisje vve-

doen.

,

der in hunne handen te leveren naer
dat d'Admiraelen
opgetekent en aengefchreven te worden. dien zy zagen
dezijnraed
aen gelegen lieten
zich
daer
alle
defchepen
op
Aldus afgekundigt
TiPoele
leggen.
zer vloote ; leggende voor
Derhalve gingen vier der gemelde
mon ten anker; den achtjlen van Lentekrijgs-kn echten aenftonds naer buimaent: 166^.
Midlerwijle de Gemaghtigdenmet ten die voorgaeven van ten naeftenwaer d'Orangkay
hez verbod aengaende de Sinefe by wel te weten
kinderen op de fchepen der vloote, aen wienzy het meisje verkocht had
ook twijfelden zy
den , woonde
af te lezen bezich waren, zoo ver
(lont de Admirael Bort uit eenen Ma- niet, vermits een of twee onder hen
leyer, by hem aen zijn boort geko- kundighin dcMaleyifchetalewas, of
men dat 'er een Sinees meisje onder zouden het zelve wel wederkomen
hen van de fchepen gebracht was ge te krijgen.
Den tienden wierd inradcbcflooworden. Dies hy verzocht, de Adten, alzoo aldacr geen ververlching
mirael hem ook een wilde over doen
naerdien hy meende het zelve wei genoech voor de vlootelingen te bemoghte gefchieden, en het een geoor- komen, en 't geen noch aengebraght
lofde zake was. Dan d'Admirael wierd, zeer dier koop was, van daer
deed hem anders daer van onder- naer het Eiland Lauer te vertrekken,
recht, met af te vragen, van wat op hoope van aldaer beter tot hunne
vergenocging te kunnen voorzien
fchip het gekomen was.
D'Admirael uit zijne aenwijzinge worden. Zy gingen dan, nahet lichverftaende hoe in het Jacht Naer de, ten der ankers tegens den avont derzond aen- waerds onder zeil en quamen omdie mis-llag begaen was
flonds den Schout by Nacht Bartho- trent middernacht voor het Eüandc
om na Lauer ten anker. Op zijn vertrek liet
lomccus yerwei derwaerds
zulx uitgevonden te hebben naer- d'Admirael een brief}e , om aen den
fligheid aen te wenden, ten einde Schout by Nacht Venvei te werden bezyhet meisje weder in hunne handen ftek.by d'inwoonders van PoeleTimon,
cjuamen te krijgen. Doch keerde Ver- met inboud en bekentmaking van zijn
wei, tegens den avond weder, zon- wedervaren, zederthet fcheidenvan
der ietopgedaen of het deliktuitge- elkandre.
vonden ie hebben.
Dentwalcfden, wierd in rade beAlzo den negenden d'Admirael uit flcten noch dien avond de reizenaer
cenige andere Maleyers noch nader Bataviait bevorderen dieszy de anzekerheid van het verkoopen van kers op wonden, en met den avond
het Sineefch meisje verftaen had, onder zeil gingen.
zond hy derhalve Hopman Pooleman
De vier Soldaten om het Sineefch
en den Sckritaris Tshrantjz. aen het meisje wederom te krijgen, o}p Poele
Jacht Naer den
om aldaer als ook Timon den negenden aen land gevaaend'andere fchepen daer na te ver- ren waren niet weder aen boord vernemen. Als toen bevont mendemis- fchencn; maer daer blijven ftaen.
flaghniet aen Naer de
maer aen de
Ten dezen dage wierd des d'AdKaneel-boom was begaen door zeven mirael cerlt door den luitenant KleerSoldaten
die het voor de zomme wöw/vande Kaneel- loom verwitiight
van veertigh Realen verkocht had- over welke fpade bekent making, de
;
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,

\

I

(

\

j

,

\

,

,

i

(

'

;

!

I

,

,

,

,

,

,

,

|

,

:

,

,

,

,

\

,

:

den met by-brengen alleenlijk tot
hunne verfchooning de verkoop on,

:

twee uure voor het af- lezen des
verbods aen hun boord, gefchiette

trent

Admirael zich niet wel
toonde.

Den

te vreede

dertienden, voer de vloot
voorby Poele Panjang: zagh denveertienccc
1.

:
,,
-

g9
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o

tienden

't

land van Lingen

entegensden avond

,

anker gekomen, en 7-ageenige Jonke voor de ftad Aymuy ten anker leggen. Eenige andere quamen uit
een der
't Noord langs de wal zeilen
welken met de floep onderfchept, en
bevonden wierd een Tarterfche Jonk
te zijn befcheiden onder het gezagh
van den Admirael5)'/'ö/r)/(- diealdaer
voor Aymuy zoude de wacht hebben
op des vyands voornemen Volgens
bericht der Tarters van de Jonk hadden zy daer ontrent gene Koxinders,

din(renx.en

Peele Toesjoinv

raekte den vijftienden tegens den
avond den fteen Fredrik Hendrik ver-

;

by enquam in den avontin de ilraet
Banka : den negentienden ^ erby de
noorder wachter.
kreegh de
Den twintighften
vloot de duizent Eilanden op zijde,:
quam des avonds op acht en twintigh
,

:

j

i

}

,

:

,

,

!

I

enhadhet Eiland

vadem
Edam naer gÜlinge ontrent
ten anker,

met Vlaer-

der'tEiland A'o/o«^yêa alleen

Poe/e Saya,

.

drie mij-

,

len van haer.

na vertrek der onzen vernomen.
Verwei liet door de Tartarfche afvoor
vloot
de
twintighften verviel
gezanten verzoeken, zy hemdemeBatavia op de ree met tien fchepen
Noote-boom , Tertholen Mars , Zie- de gebraghte overgeloopen Sinefen
dooreen van hunne vaertuigen wilNaer den Jonker
rikzee V/iJJhgen
ten welken einKaneel-hoom , Melis-kerke en Nieuwen- den doen afhalen
dam. Ook waren het Jacht de Zee- de hy de gezanten voor de i\.s.d/lymuy
hond tvi. de Jonk Quemuy, met brie- deed aen land zetten. Des anderen
ven uit de Piskadores voor af der- daeghs quam een Jonk met de twee
waerds aengezonden, benevens de Mandarijns voornoemraenfijn boort:
twee voorigejonkjes, aldaerter ree waer in d'overloopers met hun ge-

Des anderen daeghs, den een en

,

j

,

)

,

!

,

,

)

,

,

1

:

I

gekomen.
Tegens den avond begaf d'Admirael, Balthazar Bort : d'Onder-Admi-

weerwierden in gefcheept: tegelijk
wierd ook de brief aen de gezanten
overgelevcrt om aen den Onder-ko-

Huibert de LaireJJè : beneffens de
Raets-perzoonen der Oorloghs-vlo-

ning Singlam'ong en Veldheer Lipou te
beftellen waer op de gefanten met de
zelve na de ftad Cbincheo vertrokken.
Den achten twintigften quam een
Tartarifch vaertuigh aen boort des
Schout by Nachts, onder andere met
QQnen gefchooren Sinees, genaemt
Hionko
die veorhenen op Batavia
had gewoont en Maleyfch en oofc
Portugeefch fprak en ook meermalen aen boort was geweeft. Hy was,
volgens zijn zeggen, van den overfte
Sitotok aen d'onzen gefchonken met
verzoek op Venvei, om eens in perzoon by hem ©p Haytin ( een plaetfe
ontrent een mijle of anderhalf van
daer) te komen ter onthahng. Doch

,

rael,

en meeft alle de Schippers van
boort naer land by zijne Ed. den
HcerMaetzuiker. Zy wierden by hem
wel onthaelt en quamen des anderen daeghs alle ter middagh-mael:
daer d'Admirael van 't een en'i ander,
den verrichten tocht rakende met
2ijne Ed. mondeling fprak leverde
daer beneffens alle de papieren over:
als ook een lijfte van de gevangenen
def^elijx van de bekomene Sinefe
kinderen
welker getal beftont in
twee honderd drie en veertigh
te
weten negen en vijftigh gcvange
neu, zes en dertigh meisjes, enhondertacht en veertigh knechtjes.
Midlerwijle was de Schout by
te

,

:

,

,

,

!

,

,

:

:

:

:

,

Nacht

Biirtholomccus Verivei
die den
vier en twintighften van Sprokkel
,

maend, met vier {chc^Qn,Vlaerdingen,
Overveen

,

Kogge en Buik-Jloot

,

uit

de

Piskadores, naer dekufte van Sina zeil

ging.om de overgeloopen Sinefen ontrent Pntbay of aen de Reviere Chint-Z'<'ö onder des Tartars
gebietaen land
te zetten, den zes en twiuciijftenon-

;

i

,

,

,

,

,

dit floeg Verwei belet
,

door ziekte,

af.

Wijders verhaelde dees Hionko : dat
de vyand noch met zijne macht in
langsoahgh, en niet derfde inT'^owa», uit vreze voor onze fchepen,
die daer voorlagen, komen dat by
aldien onze fchepen aldaer waren
overgebleven, zonder na Tayowante
de zake haer wel zoude gegaen
fchikt hebben
en de Sinefen uit
ontzag van de Holkndfche fchepen,
zou:

,

,

,

1

va» Si na, ofTaifing.
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tijd \xn rijs
daet- 7y niet van
voorzien waren, moil:en verzorgen.
Dit vaertuigh qiiam met d'afgezonden, en wierden daer in d'o verlopers
gefcheept en te lande gezet,
Dqïx derden des Maendags dan
ging Verwet met zijn vier fchepea
weer onder zeil in zee om volgens
orde, de reizenaer^^zMwd te bevorderen en bevond zich des na niiddaghseen halve mijle buiten het Eiland met het gat. De koers was zuid
zuidweft.
Den vierden des dingfdaghs wierd
het Eiland Lammo, in 't noord-weft
ten welte, vier mijlen van de vloot gepeilt, op de diepte van twee, en drie
en twintigh vadem Heek grond
en
des avonds de zant -duinen noordwefl ten weflen, op vijf mijlen.
Den vijfden , des Woenfdaghs,
fmorgens, bevond Verwei zich onder
een deel Sinefe Viflchers
meende
daer een van te bezeilen
of door
kanon fcheuten te doen flrijken
dan te vergeefs
r^rwei ten anker.
en wiften het met
De Tartarifche Opper - hoofden znel zeilen tot verwondering t'ontlieten Verwei ^qs morgens door een leggen.
Champantje weten zoo dradelche
Des voor-middaghs wierd Pedro
pen geankert waren, Jonken te zul- Branco gezien
en was Verwei des
len :if-zenden
om d'overgcloopen middaghs op de noorder-breete van
Sincfen daer uit te lichten en aen twee en twintigh graden, elfminuland te brengen. Dan alzoo des an- ten
des avonts wierden de Eilanderen daegs geene Jonken quamen
den Lemas noord-well-V\'aerds , op
wierd beflooten eenigeaen de Tar- drie mijlen gepeilt.
tarifche Hoofden der Jonken voor
Den achtilen des Zaterdaghs
Aymuy te zenden met verzoek van fmorgens had Verwei het Eiland 7/»vaertuigen te verfchaffen
volgens hoja in'twelle vijf mijlen van zich:
belofte, om d'overlopers uit de fche- op den middagh in 't noord-wefte op
pen te lichten. Zoo zy daer niet vijf mijl en een halve. De koers was
toe verftaen wilden dezelve aldaer zuid zuid vveft.
2iQ.i\ Aymuy onder hun gezag aen land
Den tienden, des Maendags met
te zetten.
Dan de afgezonden brag- zonnen opgang wierd Poe Ie Kanton
ten tot verflag te ruch
dat de Tar- weft zuid wefl
op vier mijlen getaren niet zeer genegen waeren, om zien
des middags de noorder brete
vaertuigen te zenden, tot het lichten van vijftien graden en drie minuten
der Sinefe overlopers met voorge- genomen
en met zonnen onderven van hun kleine Jonken te hebben gangdeBoxhoorns,in't zuid-weftten
uitgezonden, en tegenwoordig van zuide op vijf mijlen gepeilt.
andere niet voorzien v/aeren ibelialve
Den elfden des middags, verdat zy ook hoger laft uit Chincheooi toonde haer de kaep A'vereUoiw'x.ixxv
daer van elders dienden te verwach- den ten weflen, op zes mijlen
en
ten ; hoewel zy eindelijk tot het zen- Poele Kamhier
de Terre in 't noordden van een vaertuigh verftaen had- wcft ten weften op drie mijlen.
den, metbeding, d'onzcn hen eeni:
Htn twalefdeji , des fmorgens,
wierd

zouden hebben komen ovetloopen

gen

:

,

aeng^ezien al de Mandarijns ymlOmja daer toe genegen waren gelijk.
toen, zedert veertien dagen herwaerts vijf duizent man van hem
met acht en zcflig Jonken waren komen overloopen die te dier tijde
dar de hoofnoch in Ilaytin lagen
den die met de zelve Jonken waren
gekomen , verzocht hadden de Eilanden van jiy en Quemuy te bewonen by aldien hen zulx wierd toede voornaemfte hoofden
geflaen
van iCoxi» zouden overkomen doch
de Ondcr-koningh Singlamong zulx
hadaf-gellagen, en daer na niet wilmet by voegen, zoo
len luiileren
aldaer
weer een Hollandwanneer
fche vloot op de kuft quam zy alle
zonder moeite wel zouden overkomen en diergelijke oude deuntjes
meer.
Den eerften van Lente -maend,
quamen de fchepen Overveen Kog<i^e
en j?«//t/*'^c?2', by den Schout by Nacht
:

,

,

,

,

,

:

,

,

,

:

,

:

:

:

,

:

:

,

,

'-

[

:

^

,

,

,

:

,

,

:

{

,

,

1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

j

;

:

1

\

,

,

:

,

,

Vervolg op hei tweede GezandfcLip

3^2

wierd de ronde holm in 't wefte ten
noorden op drie mijlen en de bay
\,in P^iKgenm^ïn't noord -weft ten
wefte op gelijke verte gepeilt.
Den dertienden, des fmorgens,
,

j

\

noord-wefte op gelijke verheid,
Den vijftienden, op Zaterdagh,
was noch thoogland van Ramhodia
des Maendaghs wierd
in 't gezicht
Poele Kandoor in 't noord-wefte op
den twintigften
drie mijlen gezien
des voormiddaghs het Eiland Timon
in

't

j

:

!

:

in

't

:

,

zuiden.

Derwaerts ftelde Fenvei den koers,
beneffèns d'andere fchepen, naer toe
en quam desnamiddaghsaen de weftzijde voor de groote Zant -bay ten

:

,

alwaer
anker op achtien vadem
een
het
hy twee Fluitjes vondleggen,
genaemt ElzenLurgh , en het ander
:

,

,

;

Poek Cecier de Mare in 't zuidooft ten 7uide, opvijf of zes mijlen
gepeilt: enden veertienden op den
middaghde hoek van Sinques lages,
ierd

^^

room ftraet-waerds in
en peilde
des avonds het Eiland Lucipar in'z
ooft zuid-ooftc van zich, op de diepte van vijf vadem en een halve
en
ftelde toen den koers recht zuidwaerds.
Des Dinghfdaghs, den vijf en
t\vintighftcn,\vierdhetFilandvan de
Iwoge hoornen in 't weft ten noorden
'gezien, op vier mijlen van de vloot:
des Woieufdaghs de Noorder- wachterin 'tzuid zuid oofte, op de verheid
van drie of vier mijlen en des avonds
in 't zuid zuid-oofte op een mijle.
Den zeven en twintighften, Donderdaeghs
zeilde Verwei beweften
de duizent filanden langs, en vervolghde voorts den rechten wegh tot
voorby d'Eilan den Amfterdam enAliddelhurgh
des volgenden daeghs,
tuflchen Rotterdam en Haerlem
en
quam des namiddags behouden voor
ft

:

i^j^i^zi/^ïterredcop vijf vadem

water

Gekomen te lande, vervoeghdezich

Hoogh-karjpel.

de Schout by Nacht Bartholomaus

Uit de inwoonders verftond f'ertvei ; hoe de Admirael Bort met tien
fchepen tien dagen verleden aldaer
was aengeweeft als ook dat vier
man van dezelve waren Wijven ftaen,
die zy aen de Fluitjes voornoemt hadden gebraght.

Verwei, nefTens de Schippers der an-

dere fchepen

by zijne Éd. den Heer

,

en Hooge Raden van Indien : en deed verflagh van 't geen zich, geduurende
zijne uitreize had toegedragen. Zijne trouwe dienften doorgaends der
Ten zei ven dage gingh Verwei, op Kompanjie,in het verflaen der Koxinden middagh van Poele Timo» weder fe Rovers, bewezen, met over al in
zeil
en was des volgenden daeghs de gevaerlijkfte aenflagen het fpits
in'tzuid-weft ten zuide vier mijlen voor af te bijten, te ffèns met kloek
van Poele Panjang : had des avonds beleid en voorzichtigen raed het
het Eilandje bezuiden Poe/e Panjang werk te helpen beftieren
wierden
in 't noord noord-wefte twee mijlen by zijne Edel. en Hooghe Raden
en een halve van zich; des anderen van l-ndiën met hertelijke bedandaeghs de ooft-hoek van Lingenin't king voor eerft vergolden
voorts
weft zuid- wefte
des avonds Poele met belofte van grooter belooninge
Sayo in 't noord-wefte, en 't noorde- befchonken.
lijkfte van de zeven Eilanden in 't
Dusverre is verhaelt, 't geen zich
zuid-wefte ten zuide.
ind'eerfte uitgerufte oorlogs-vloote,
Generaelyo/;^'» Maetzuiker

,

,

:

,

,

,

t

,

\

|

,

\

|

,

!

,

:

:

Den drie en twintigften desZondaghs, wierd de bergh Monapijn in 't
zuid zuid-oofte vijf mijlen van de
,

vloot gepeilt, op de diepte van vijftien

vadem

;

desmiddaghsde Mona-

pijn ooft Zuid-ooft

,

op" drie mijlen.

onder het gezagh vanden Admirael
Balthazar Bort

,

enden Onder-Admi-

Kampen op de kufte van
Sina, en in de bezen ding aen den Onder koning 5/»^/jwök(/ en Veld-hcer
Z//>o«/;defgelijx in de tweede oorlogsrael Jan van

,

,

Aldus zeilde Verwei den rechten weg vloote heeft toegedragen. Vervolde ftraet van Banka 'm en was de's gens ftaetteverhandclen.'t geen daer
Maendaghs fmorgens nevens Poele na in Hokzieu onder Koopman Ernjl
Nank» dreef met een voordeeligen iTjanHoogenhoek issoQrge\d.]ien.
-.

,

Tot

iia't Keizerrijk

iSt

van Sina of Taijirig.

Tot aen den cerften van Lente- den gaf dit Hogetthoek; ofwel cenig
maend des jacrs zcftien honderd ongeluk, 'tzy met floten, of anderovergekomen zijn. Wacr
vier en 'zedifr, had Koopman A'ö;7/?^w- fmts, mogt
!

,

,

Nohel zich in de ^-.xdHokJieuo^gehouden wanneer dees tenzelven
da^e, opZaterdagh, regenden mid-

op

aenftonds den Schryver Lakko , met een berk, fpocdig nacrbeneden aen het Opperhooft van Minjazeen afvaerdigde , met verzoek van
een Jonk naer buitenen te willen ftieren, ten einde het recht befcheid te

tijn

i

:

dag.inhetFluitjeder/wi-jgeladenmet
kooptnanfchappen, naer ^<ï/ijwdf vertrok. Y\.oo^xnznErvJl'vanHogenboek,

|

'

\

liy

Opperhooft des Kantoors van Hok vernemen.
Des Woensdags, den vijfden , verSi/ff«.- beneven een groot gevolg van
neefekoopluidén met hun berken, en trok de Veldheer Lipoui mede naet
om neven d' Onder- kogejuig van fchalmeicn , trommelen Chinzicii
overkomende
d'
vyanden in gegezaning
Nohel
en rode vanen geleiden
mentlijk tot beneden het kafteel Min- nade t' ontfangen. Zeker Mandarijn
jazee» : want konden, door het ver- van den voornoemden Heere Lipoui,
,

,

lopen der ebbe, niet verder komen. quam d' onzen uit zijnen naem beNahet vertrek van Konjlantijn No- groeten en aenfeggendioeecnigebrievën van de Rijx-radcn.aen hare Hooglel, bleef de gedagte Hogenhoek te HokKompanjicgaflaen,
heden gefchreven, afgekomen waren:
der
zaken
de
/?V«
dagelixeaentekeninen de hunne in korten üond te volmetde volgende
gen tchouden, in het üuk zoo Hoof. gcn.Een wijle daernaverfchccn mede
iche>als zaken van koophandel-.bene- d' opperfle Faktoor van den Heer Liven het vertichten van alles , ten dien- pont met een affchrifc uit de brieven
ftc der Kompanjic, naer luid van zijne der Rijx- raden voornoemd getrokberichtfchïift.door den Admirael Bort ken van volgenden inhoud
IVy Lepous hehhen uwen « Pon va»
en zijnen Raed hem medegegeven.
ivegen
de Hollanders , omhier te mogen
Ten zelvcn dage , des morgens,
\

,

'

i

,

!

j

:

j

|

d' Onder-koning Sinalamong
beneden naer Cbinzieu om de vyanden van d' eilanden Tamfiva en Lamoa in genade t' ontfangen behalven Kinttzia die gezeid w ierd naer

handelen

vertrok

,

aen zijne Keizerlijke

fleit vertoont.

,

Maje

,

Wy Pon^pous hellen mede uwe voor-

" ^"^ ^"'f-

dei briefs

van de
Rjjx-raden.

leden -jarige Schriften over de Hollan-

:

ders aen zijne Majejieit bekent gemaekt.

,

De Piejapous hehhen de V on, door U

Tayouan te zullen overfleken.

Des Zondags, den tweeden, gin- E. aen hen gefchreven mede aen zijne
gen Hogenkoek en de Sinefen weder Majefleit vertoont.
Ook heeft de Konbon eenen hrief aen
zeil quamen tegens den middag aen
dat de beFink,
namen,
na
verzijne
het Fluitje de
en
Majefleit gejchreven
richting hunner dingen, tegen dena- loofde fchepen nu alreeds verfchenen
vond affcheid dan konden niet veel waeren : defgelijx het verzoek der Holvordercn, door het fterk tegenflro- [landers, belangende den handel.
men der ebbe dies zy genoodzaekt
Poui, _^/^ hebt mede eenen brie faen de
waeren dien nacht tegen d'overwal Xoet2.y{ins gefchreven, hoe de Hollandt' anker te werpen. Gingen desandefche /idmirael voor HokCieu met zijne
ren daegs 's morgens weder zeil, en oorlogs-fchepen gekomen ivai,en zijnverbevorderden hunnen weg op 'tfpoe- zoek bejhna om hier alle jaren te mogen
digfle naer bovenen, en bragtent dien
komen handelen ook om een vaflevermiddcrnachtnochteZ/ö/y/fx aen.
hlijfplaets aengeivezen te worden, tot
Des Dingsdags, tegen den avond, bouwingvan een Logie. De Ponvan den
quam een berkjc met aendiening, Konhon,aen de Xoetayüns gefchreven,
hec Fluitje de yink al 't zeil gegaen vermeit , hoe de Hollandfche Admirael
was en naderhand wel tot twalef eenige goederen met zijne fchepen aengeof vijftien kanon fcheutenlangzaem bragt heeft : met verzoek van die haefl
had horen fchieten zonder te weten te mogen verkopen tot uitdeiling van
van waerhetquam. Quaed vermoe- foldye aen de foldaten
op
Aa
,

:

:

:

:

;

'

,

,

i

,

j

[

,

j

:

,

i

,:

yervolg op het tweede Gezanrifchap

jg^
Op

alle

mogelijk was, hun wijze van

x-öö/--

"jertoonde fchrijten

noey^t, heeft zijne Majejieitgeantwoort:

met
Ühy mijn lieeren : gact ghy lieden
, en
overleggen
elLmdre dezezake eerjl
foofalik u lefcheit geven.
,

/

:

,

j

ge[

2

Land eeuwige

in ons

aenhacre Hooglieden

gefchreven hadden , zijn Raden mee
gezag over de burgerlijke zaken gelijk de Piejapom over oorlogs-zaken.
De Zoetayjins zijn vier Mombers of
Voogden,by tijden van zijnen Vader
over ütn jongen Keizer en Keizerrijk geftek,geduurende zijne minderjarigheid,als Keizer te regeren. Men
jzeid, dezeden jongen Vorll, nu ontrent in zijnen ouderdom van twalef
jaren, by het befluit van Staets-zaken,
,

Le-

hoorjaem. Ons goetdunken , aen zijne
Majefteit overgegeven ,is:
oude hoeken opgejlagen,
IVy hebhen
endaer in bevonden bet noit gebruik gevreemdelingen
iveeft te zijn , eenige

word

De voornoemde Lepoiis en Ponpous,

die de brieven

,

j

Pucjapous

nous, Ponpous llijven den Keizer

toegelaten

na-

gevolge.

\

komt dan met uwe goetdunken wederom,

De Zoetayfins

flijl

j

te

\

'.t

|

'

\

mogen wonen : een Logie te bouwen: veel
min alt ij t te mogen handelen. Dit kan op hun armen namen nadat zy alDeze dingen vorens wel ingeprent hadden , wat
niet toegejlaen worden
hebben wy met elkandre overleid. Het uitfpraek zy begeren het jong kind
geven zou.
kan niet toege/Iaen worden.
oude
Tegen den avond quam deSchryin
hoe
ny hebben ook gezien
eeniver Lakka weer van beneden, met acntijden de maniere geweejl is, als 'er
ge vreemdeUn<ien quamen ter begroe- brcnging.het fchieten van gifteren anhun medege- ders niet waere, dan dat de Mandarijn
ting .lenpjne Majefteit
:

.

,

,

,

m

een daer
hraghte Koopmanjchappen
door
toe (leflelt Keizers huis gebracht
,

Theelauja

met

zijne twalef oorlogs-

jonken weder van Zinchieu te ruch geen
veropgejchreven
komen was aengezien niet meer teMandarijns
onze
Keizer
den
gen de vyanden te verrichten viel of
kocht werden. Maer zonder
te begroeten 'werd nooit toegeftaen : is liever den vyand om het vertrek van
ook geene maniere ge weeft de vreemde- onze fchepen ,niet had derven vervolgen. In het ontmoeten had Theelauja
linq^en te mogen komen handelen
Dan wijl de Hollandjche y^rf'w/Vvjf/ het Fluitje de/ z;?/' met eenige eerfcho
om de vyanden des ten begroet.
hier gekomen is
zoo word hen
helpen
verjlaen
Den zevenden des Vrydags bequam
Rijks te
mede
geHogenhoek, meteenen afgezondenen
toegeftaen deze eens mael de
brachte koopmanjchappen te verkoopen, van den overloper Tonanpek uit Zinmet gemcühtigden van den Veldheer Li- zieu, twee brieven: den eenen van den
poui en den Konbon van Hokfieu. Admirael Bort uit d' eilanden PiskadoMaer naer dezen tijdt wordt den Hol res, gedagtekent den vijftienden van
landers toegeftaen den Keizer te begroe- Sprokkel- maend di^n anderen van
ten, eer zy hunne goederen mogen ver- den zes en iwintigften der zelve, van
kopen. fVy derven dezevoorjlagen noch d^n Schout by Nacht, leggende voor
nietbeveftigen, voor bekomen antwoord het eiland Eymny of Aymuy gefchrevan den Keizer.
ven. D'inhoudbeftont voornamelijk
De Keizer heeft daer na hier op in het voorgevallen in de Pukadores
geantwoord.
de bejegening op en voor Tayoan bcIk Konghy in het tweede iaer ,in de
neven het vertrek naer Batavia,
,

;

;

,

,

|

,

\

,

:

\

'-

,

!

:

,

twalefde

\

maend den zeven
,

en tivintig-

\

Den

tienden, des

Maendags, zond

ften dagvan mijne regering.fta den Hol- 'Hogenhoek den Schryver Cheko met
landers toe intwee jaer ecns te mogen eenenbrief ,aendenStadthouder van
;

om , gelijk hy belooft had
,
door zijnen poft op 'tfpoedigfte, aen
onze fchepen voor Eyw^/j te laten be-

komen handelen. D' andere punten zijn
mede van gevoelen, met u, mijn Heer en.
Dit zijn de ivoor den van den Keizer. Na

Hokjieu

dezen brief hebtghy lieden u te regelen.
In het vertalen van dit affchrift , uit
de brieven der Rijxraden, is , zoo veel

handigen.

Des Woensdags den twalefden,
d' onzen gczamentlijk naer
,

waeren

de

na

V
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de Pagode Kouzan een der grootfte moft door de Rijx raden te weege gevanaldenederLandfchappen gele- bragt worden. D' eeuwige handel
gen aen een zeer vermakelijken en be- ftond vaft. D'onzen mogten wel alle
ziens waerdigen oort ontrent drie jaersja alwaer'ttweemaelin'tjaer
met hunne handel -fchepen heen én
mijlen van Hokfieu.
ïizn. zeventienden , des Maendags weder komen handelen. Hy nam dat
naerden middag, qiiam Lapora, een op zich zelven , om aen'tPekingfe
van des Onder-koning> Faktöors, Ho- Hof te verantwoorden, en diergehjke
genhoekhQZOtkt1^. Onder andere re- redenen meer. Na d' onzen heerlijk
denen verhaelde dees hem hoe de met koft en drank onthaelt te hebben,
vyanden van Tanziva en Lamoa hun herhaelde hy op hun affcheid noch
behalve eenshetzelve.met te zeggen.d'onzen
gat omgefmeten hadden
Ziekautiau .opperOe Veld-overfte van zich daer in geruft mogten ftcllen.
Van (^cn negentienden, des WoensKtmjta die al voor de vafte kuft met
dags
kinders
krijghstot den twee en twintighften
zijne vrouwen
knechten en jonken gereed lag met viel niet merkwaerdig voor , en waewachten alleenlijk op wat beding ren d' onzen dagelix bezig met het
hy zijn hair na de Tarterfche wijze hermaken van twee grooie en eenige kleine kamers, om de koopmanzoudcfchcren en overkomen.
Ookzeide Za/>ö/-iï in korten aldaer fchappen tegen het toekomend aleen gezegelde brief van zijne Maje- daer in de Logie te bergen.
Zondags, den drieentwintigften,
fteit met een groot gefchenk voor de
quam d' Opper-faktoorvan den VeldKompanjie te verwachten ftont.
Den achtienden , des Dingsdags, heer I/^-ow/ d'onzen bezoeken ; daer
heeft Hogenhoek den Konion of Stadt- mede zy over de tyding aen haere
houder gaen begroeten met een te Hooghedcn uit het Pekingfe Hof gevernemen hoe het by den zelven zonden , in gefprek quamen. Dees
verftaen wierd van om de tvveejaren ieide het even, als de Stadthouder uit:
eens met onze^Schepen te mogen ko- zeggende met zijnen Heer daer over
men handclen:ofd'onfen dan een jaer te woorde was geweeft die hem getuflchen beide foude moeten hun rei- antwoord had
De Hollanders zijn
ze op Hok Ik u ftaken.
nu vaft genoech hier te lande. Het
Wacr op hy met een vriendelijk ge- bouwen van een Logie is weinig aenlaet antwoorde
De Rijx-raden den gelegen hebben reeds een goed huis,
onzen den eeuwigen handel, noch een daer zy hunnen handel kunnen drijvafte verblijf tot het bouwen van een ven. Als zijn Majefteit van twee jaLogie wel voor als noch niet toe- ren eens zegt, mogen wel allejaers,
ftaen wilden naer luid van hun ge- al was hettweemaersjacrs. methun
voelen aen zijne Majefteit overge- koopvaerdy fchepen komen handegeven
maer hy was des genoech len. Zoo flechtde /foi^o« (verftaden
verzekert nu zijne Keizerlijke Maje Koopman Konjlantijn Nobel,) weert»
fteitophec vertoog derRijxraden uit- ruch van Batavia i:^\xzm, om naer het
fpraek gegeven had, van om de twee Pekingfe Hof te reizen.
jacr eens te mogen komen handelen.
Tegens den avond zond de StadeDit was zoo veel ce zeggen
De houder van Hokjieu den brief voorHollanders komen van verre gelege noemt, aen Konfiantijn Nobel, weer te
plaetfen ; kunnen maer eens in twee jaer ruch met aenzcggen, de vier fchepen
met hun handel - fchepen komen. Dan al vertrokken waeren.
voord hen toegeflaen te handelen. Het
Des Maendags, den vieren twinzag alleenlijk hier op dat een begroe- tigften , quamen twee Keizerlijke geting aen het Pekingfe Hof moftege- magtigden van Peking, om d'overlodaen worden om den Rijx-raden lopers Tonanpek en Ztbja, zonen van
een weinig de handen te vullen.
Zouja, met grote eertijtelen tebegunZijne Majefteit was een Jongehng: ftigen want zijne Majefteit had hen
Wift weinig van de regering
alles in genade aengenomen.
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Des
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Vervolg op het tweede Gezantfchap

j g g

Des Dinosdags

den

,

en twin-

vijf

Opper-

tighftcn ontfing Ongsainja ,
faktoor van den Oncler-koning Sing,

larnongd'on7.Gn, diehcm quamcnbezócken zeer minnelijk met bedan-

uan

^

\

\

j

,

,

king van d'aengedane eere.
Na een kop of twee r/;^ genuttigt
liet hy hen zijn geheel
te hebben
huis bezichtigen, en midlervvijle een

hen korts daer aen op nodigde.
Wanneer ecnige kopjes van hun-van Ong-

ncn drank omgegaen waeren, begon
Omz^Jamja te zeggen. Den Holian-

f.xm)a met

Hegenhoek.

ders was nu zoo goed

als

verzekert

:

want daer de Kom-

panjie verlies op haere aetigelrag te goe-

deren had , rlieeenige duijende mijlen
met groot gevaer haerer fchepen over

j

,

zeemoeflenfwerven,eerzy daer aenkunnen komen , zocht zy niet te vervolgen \

f

,

maer veel liever ly

tijds te vertrekken,

en ter plaetfe te handelen

, daer zy haere
koopmanjchappen met voordeel kan ver
toeven , 't welk haer niet ontbrak.
Dan by aldien haere Hoogheden met hen
wilden handelen Jouden zich redelijk
laten vinden. Zy wijlen nu ten naajlen
by de gemene prijjen. En Joo het maer
een weinig verfheelde , en behouden
konden blijven , het fou een gewenjchte

1

zy

d' eeuwige handel toegeftaen
waeren grote voorname koopluiden
behoorden daerom met de kiene gemene niet te handelen gelijk in deze
twee jaren gedaen hadden die met
fluk jes en brokjes de goederen te verkopen en -dan noch de helft der zelter nauwer nood
ve gelijk bleek
konden quijdworden maer moften fakevoor de Kompanjie zijn.
Hier op geraektenze in een andere
met den Onder-koning Veld-overfte
reden:
nzm^\\]k, hot Ziekautja, een
die
,wat
en Stadhouder aen fpannen
noch aen hun verzoeken ontbrake, vermaerd krijgsman en opperfte Veltheervan Sepoan;met veel moeite noch
't zelve te hove konden bewerken.
over was komen lopen, verzeldmet
zoo
verzekerd
dan
waeren
zy
Ook
over de zes duizend der voornaemvoeren,
veel witterouwe zijde uit te
fte krijgsknechten van Koxinga. Hoe
('t welk door zijne Majefteit op lijfZiekautja gezeid had niet b)^ den.
ftraffe verboden was) alszy zelfs zouStadthouder van Zinkfieu Heytakon,
zoo
daer
zy
anders
den begeren
Hechts haere Hoogheden wilden, niet noch den navolger van Matetok geeen Katty zouden kunnen bemagti- wezen Stadhouder van Soanzieu Togen. Zy behoorden 'tzelve eens be- nanpek ,Zibja, die van Haytan te willen
geleken zijn veel min onder ecnige
ter te bedenken, daer zy om een weimaer wel onder den
nig minder aen haere Hoogheden al van die te ftaen
hunne goederen in een plok konden Onder-koning Singlamong en Veltquijd worden hun fchipvaert naer heer Lipoui werwaerds die hem gedaer weder ko- liefden te ftieren, zou als een eerlijk
Japan vervorderen
men naer Batavia vertrekken, en krijgsman zijn leven voor hen laten.
voorders 't welk noodwendig dub- Dit hebben d' Onder-koning en Veltbelde winften zou inbrengen. Daer heer hem moeten beloven zou an:

,

Hen-nenMeeflers. Maerzoo

hier ook zoo gaen

,

heerlijke maeltijdaenrechten,daerhy

fijtie

de Hollanders met haere Hoogheden
zouden moeten havdelen , gelijk in Kanton gedaen hadden, dat de Kompanjie
dan niet behouden kon hlij'ven : vcaerom
en uit gene andere eorjake zy Kanton
verlaten hadden. Het Jou dan lichtelijk
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:

;

:

:

:
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ten tegendele, zoo zy met kleine geringc koopluiden, (die wel wat meerder by kleine partijtjes en de gereed-

en welgetrokkenfte goederen konden kopen,) wilden handelen, al het
voorgeflagen by haere Hoogheden
geweigert zoude worden.
Hogetihock diende hier den eedach-

ftc

Antwoord
'van Hogen-

hoek daer
of.

J^
f^" Ongsam)a
^_

Op

;

7L

was waer , zulk
een voorjlag een goeden handel fou ge-

ven

,

als

:

ivel

overeenkomend met de mening

j

j

j

|

i

f

ders niet overgekomen zijn:

wanthy

had wel drie weken voor de vaftekurt
van Sina met zijne Jonken enkrijgsknechten gelegen , eer naer cenige
aenbieding wilde luifteren.

Een

zijner

Opper- krijgs- helden,

de broeder van dien van IIaytan,kreeg,
aen land gekomen berou , in meening van weder in zijne daer dicht
bygelegen Jonken t'ontfnappenrmacr
wierd door eenige krijgsknechten van
,

den

,,

m

'/
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of TaifiK^.

,

en ge- hadden veel min verkocht konden
den Onder-koning nagejaegt
hem worden of den onzen een pas of
kretren. D' Onder-koning wilde
plakkaet, tot vrygeleide derzel vc geacntlonds doen onthalfen, tcnwaegewezen Stadthou- liefde te verlenen: want hy van meere zijn broeder,
het
geen voetval
vw..,- voor ningh was, eenige goederen na
Haytan ,, .....
der van »ayzun
liever
na
of
Nanking
van
,
hem eedaen had 7 wierd evenwel in Landfchap
tegen
C/^^^^/^^/g te ftieren, omaldacr
een zware gevangkenis gefmeten.
zijde ftuk-goederen relaten verhaneens
Na deze en meer rtdenen wierd
op zijne Hoogheid hem
omeedronken en moft Hogenhoek delen. Waer
antwoord gaf: zuk aen hem alhem wel twee of drie uuren gezel- tot
den leen niet ftonJ maer wilde daer ofchap houden; keerende tegens
Veldavond,nawelonthaeld te zijn, weer ver.totfijngenoegen.aenden
aeng.ng
mee
het
dien
^^er Lipotü ,
„a deLogie.
en hem Hogenhoek binnen
;fchrijven,
denachtentvvinDes Woensdags,
quam de Faktoor van den veertien dagen befcheid laten weten.
tipften
Wijders zeide de Stadhouder, het
Stidhcider v^nHokfieu d'onzen befchult was, dat donzen
zoeken met verzoek, onder andere hun eigen
koopmanfchappen met zoo dra
redenen' voor zijnen Heer, van het hun
Hy was nu een man van
Katoen Alkatijf, den zelven al by verkochten.
zeftig jaren: maer hadby zijn leven
tijden van Aonjhntijn Nobel belooft.
zellig of
m-enboek zond het door zijnen geen nagelen voor honderd
ook naer gelang
SchvvveT Cheko zijner Hoogheid aen- zeventigh taylen
zien verkopen,
goederen
ftondstoe: waer voor hy hem deed d' andere
te duur mede
bedanken , met te zeggen het hem Zy waeren daer al
't welk veroorzaekte zy geen vragen
zeer acngenaem was.
min verkochZickautja
Des Donderdaegs , den zeven en daer na hadden veel
van de
belooft ialichter
wat
zoudenze
verftond Hogenhoek uit ten
youan den twintigften ,
aen
ontbrak
gaen. Het
Tarter te
den mond van Singhmongs Faktoor, hand laten
noch geld maer konleverenhoe Ziekautja aengeboden had Ta- Koopluiden
in de boven-gewedier
zoo
youan in handen van haere Hooghe- denze
D'overlopers
worden.
zoo flechts verlof Hen niet quijt
'den te leveren
goederen die zy bragten,
verlenen wildcn,omalleenderwaerts gaven de
,

,

,

;

!

:

\

'

;

i

1

1

z^^^

|

,

1

|

^

:

j

1

,

:

:

,

1

:

,

j

te eaen

:

want had doen inden

van Tanziva over te komen had een
verbond met Anpikja en Ho«/i«^ ,

1

(toen noch d'eenighfte vermaerÜe
krijgs helden , die Kimptia had) aengegaen Te weten , wanneerfe Sepoan
tot voor Tayouan zou vergezelfchapt
hebben, welk eersdaegs ftond te gefchicden dan het zien t'ontvluchten,
en door dit middel zich mede onder
den Tarter te begeven. Wanneer deze overgekomen waeren kon Tayouang zoo Siekautja voorgaf, niet
veel tegen-weer bieden, of wift het
met zijne krijghs- knechten wel te
dwingen met by voegen van diergelijke vermetene redenen.
Hogenhoek
Den acht en twintigften des Vry'Zhlï"rM^ .vervoegde Hog^enhoek zich by
den Konhon oi Stadhouder, met verzoek aen hem naerdien de goede:

,

,

,

:

,

,

noch onverkocht lagen,cn weinig of geen vragen
,

aldaer verbleven

,

,

,

:

:

ren

minder als d'onzen hun
goederen deden te weten de Peper
tegen negen of tien tail het Zandelhout tegen twee en twintig de Nagelen tegen honderd twintig quikzilver tegen hondert tien en twintig
tayl. De gekleurde Lakenen drie, en
drie en een halve tayl de el, door een:
het Scharlaken voor vijf en zes tayl.
Het welk zeide hy evenwel noch
den inal grote winften waeren naer
ongelijk

zin,

:

:

:

,

,

,

koop van

Hogenhoek dien-

Kalafpa.

de den Stadhouder daer op hem niet
vreemt voor quame d'overlopers het
goetzo goet koop gaven: want men
geftolen goet altijds beter koop gaf,
als het geene men in gereden gelde
betalen moet. Daer de Stadhouder
niet op antwoorde ; maer knikte
:

,

met

zijn hooft al lacchende.

Ont-

fchuldigde zich van d'onzen niet te
gaft te houden

wijf

op

,

ter

oorzake zijn jong
Dies zy na
een

fterven lagh.

Aa

3

,

:^

:

Vervolg Op het

j-Q

meede

een kop melk, met Varkens- fmeer
en Bene meel gemengt genuttigtte
hebben, weer vertrokken.
Des Dingsdacgs, den eerftcn van
Gras-macnd , overleed dezer wereld
des Stadhouders eerfte Vrou waer
over hy in geen veertien dagen ge-

\

,

:

hoor verleende.

DesWoensdaghs, den zevenden,
zond de Sekretaris van den Onderkoning Singlamong, den onzen, door
den Faktoor Lapora een klein briefje
toe
getrokken uit zijn Hoogheids
,

,

ma^jtigden ofAfgezondene, neven tivee
Mandarijns getijtelt Tzouzou {zoo
veel als Landvoogden) den acht en tivintighjlen van d' eerfte Maend, uit Peking
vertrokken ivaeren : en hy fich hadden

'

dien de jonge rijsfcheutjes, die verplant dienden, geheel verdroogden.
Ja heeft des Donderdags den zeventienden , de Konhon of Stadhouder
,

den Keizerlijken hriefengeJchenken,om
acn de Hollanders te vereeren , voor
hunne getrouwe dienft en , die zy den

met

Des Dingsdags den achtften ver
trokken twee Jonken van H^y/^«y^o«,
Stadhouder van Sinkzieu, naer de Manilha. Haer lading beftont voornamelijk in zijde, en zijde ftukgoederen. Defpraek ging niet alleen /^/j/tankon maer Tonanpek Matetok ja
zelfs Singlamong en Lipoui Jonken
deden vervaerdigen, om eersdaeghs
naer Japan over te fteken. Gelijk ook
alreeds veel zijde, en zijde ftuk-goederen uit de boven geweften naer
beneden gevoert waeren , tot hooge
opfteigering dervoornoemde goederen :en,ten tegendele,tot weinig trek
inde koopmanfchappen der onzen
,

,

,

al

zijne Mandarijns en Edele re

welk anders noitgefchiet; in
verfcheide Tempelen geweeft, reukwerken gebragt en laten offeren, ten
voet

Rijke leweezen hadden.

;

min t'eetcn, vooral eerzy van
den hemel drie of vier dagen lang re
gen zouden ontfangen hebben naer:

,

,

Waer door hen het pikol zijde, eer
het nacr beneden kon gcbragt worden, wei vijf en twintig taylaen onkoften quam te belopen.
Dit alles gcfchiedc, zoo Hogenhoek
bericht wierd , met oogluikingh en
kennis van het Pekhigze Hof, tot deffelfs groote voordeelen.
Wanneer ontrent dezen tijd in zes
of zeventien dagen geen regen gevallen was, het de Konhon of Stadhouder door plakkaten.op lijf-ftraffe, verbieden , verkens-vleefch te llachren,
veel

brief; luidende: hoe twee groote Ge-

,

Gezantschap

('f

,

einde toch regen van den Hemel
mogt vallen. De Afgoden-Priefters
deden dagelix mede omgangen en
belijdenis, om regen
naerdien zy
vanden Aö«^o«gedreigt waeren, zo
in acht of tien dagen geen regen vjcl,
:

,

hy hen met ftok-ilagen zou ftraflèn.
Denzeftienden, des Woensdags,
middags, quam Faktoor I^^o/v7,met
een briefje, getrokken uit den brief,
gefchreven door den Onder-koning
Singlamong aen Zijnen Opper -faktoor Ongsamja. De inhoud beftond
in volgenden zin
De Hollandjche Bevelhehher heeft
met ons te helpen den Rover te verftaen,
grote eer e ingeleit. Dit hel ik den Keizer hekcnt gemaekt : daerom komen nu
twee Afgezondenen van Peking , met
een Keizerlijken hrief en gefch enken,
aen de Hollanders te njereeren. Zijne
's

,

,

:

aengcfien de Tarters liever gereede
penningen wilden hebben.wijl fy daer
beter mee over weg konden komen,

goederen tegen goederen te vermangelen ter oorzake de wegen
voor den reizenden man zeer onveiligh waeren vol van dieven ro- Majefteit heeft ook aen ons gefchreven
vers, enmoorders. Wanneer 7.yzQ- Tayouan te gaen beoorlogen
nevens
ker wilden gaen
moeften voor ie- uwe fchepen en magt, en, hy ovenvinder pikol :2ijde beneden te brengen, ninge aen de Hollanders te herftellen
zeven tayl (zo ook na gelang van alle alsook om de twee jaer eens te mogen
zijde ftukgoederë) aen deMandarijns handelen. Make dit den Hollandjihen
van Singlamong,Lipoui, en den Siadt- Hobou bekent , op dat hy hier over
houder van/Myfé-^betaleniwaer voor zichverheugen magh. De Afgezondene
die hen dan op wegh, met gelei van
ft aen mede in vijfofzeftien dagen in
als

:

,

:

J

,

i

I

,

,

,

;

|

\

j

cenige krijgsknechten, befchermden.

|

I

Hokzieu

te zijn.

Des

1

:

Ha

't
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DesDonderdags den vieren twinDes Vrydags den achtienden bequamcn d' onzen tydingc', hoehaere tigften quam tyding, hoe de Velt
Hooghcdcn beneven eenige over- heer Lipoui van Sincbieuw naer Soan,

,

,

i

I

,

,

om de komfte Jieuiv vertrokken was en binnen tien
geiopc Mandarijns
van TzieLiuzia , eenen tocht met hun- of tvvalef dagen aldacr flont te zijn
ne Jonken op d' eilanden Tanjiva en defgelijx hoe een voorloper uit het
lawo^jgewaegt hadden. Dandaerge- Pekingfe Hofaengekomenwas, met
komen was'er niemant t' huis. Kuntia melding, Lipoui tot Poui of algemeen
met zijn gevolg ha'd de vlucht geno- Landvoogt over drie Landfchappen,
men:dorftendeTartersnietvervvach- Fokten, Kiangfi en ChekiangyexkotQn
ten namen de boeren met vrou en was. Zelden of oit wordditgedaen,
kinderen \veg:verwoeften en verbran- bet Oppergezag der burgerlijke regeden voorts alles wat hen voor quam. ring veel minder des oorlogs over
Des Zaterdags den negentienden, drie Landfchappen aen eenen Heer te
quamen eenige koopluiden met ty- vertrouwen.
Des Maendags, den achtentwindinge hoe Tziekauzia veel koopman
fchappen van Tajouanen d' eilanden tigften, quam een Mandarijn, uit des
mede gebragthaddc als peper, San- Stadthouders name Hogenhoek inde
Jelhout Quikzilver, Sappan hout, Logie begroeten, en na zijne welvaNagelen,Barnfteen,Lakenenen dier- rentheid vragen
met aenzegging
geiijke
tot atflag van de goederen 's Keizers Afgezondenen over vijf
of zes dagen in Hokjieu verwacht
der onzen.
rijs,
dezen
tijd
de
ontrent
wierden.
Wanneer
Des Dingsdags, den negen en twindoor de meenigte der dagelixe gevangene en overkomende KoxinfeSine- tigften, heeft de Scadthoudereenafzen ; defgelijx door de aldaer leggen- goden Priefter , ter oorzake hy niet
de legers boven mate duur gewor- genoechom regen gebeden (want de
den was te weten, een zaktenprij- droogte hield noch aen) en geoffèrt
ze van vijf of zes en dertig maesfijn, had, met ftok-flagen doen ftrafïèn :
wierden hare Hoogheden daer over metdreigementendaer enboven,zo
voor eenigen tijd genoodzaekt de binnen vijf of zes dagen geen regen
Sincfen,die gene knjgsluidenwaeren, viel, hem zou laten doodflaen.
toe te ftacn in zee met hun vaertuiDeneerften van Bloei-maend , des
gen en aen ftrand de koft te mogen Donderdags viel regen , ten grooten
gacn zoeken als ook eenige Landen, geluk voor d'afgoden Priefter. Ten
aen den zeekant gelegen ^Yeder te zelven dage liet de Stadhouder door
bebouwen.
den Mandarijn yd« Lauja den onzen
Des Maendags den een en twin- weten:de Afgezondene lichtelijk van
tigften , quam tyding hoe Houting, daeg.of morgen aldaer ftonden te verop een na de laefte der krijgshelden fchijnen of zy deze Heeren niet wil
van Sepoan gelijk met Tziekauzia ver- den gaen inhalen aengezien zy om
fprokenhad, overkomen lopen was, hunne zaken zo verren weg quamen
verzelt met ontrent acht duizend reizen.Ook was het de wijze der Tarkrijgsknechten die hy alle aen den ters Nobel had verleden jaer het zelfTarter overgegeven heeft. Beneven ftegedaen. Aenftonts hier op begahoe Kimtia naer Tayouan overgefteken ven d'onzen fichna het Kafteel, om
was, en Anpikja na de Piskadores. Kim- d'Afgezondene tegemoet te rijden,
tia had Zijn woord niet gehouden,
en te bewellekomen. Dan verftonmaer was in meening zoo gezeid den aldaer men niet vaft wifte of
wierd , de Hollanders en Tartaren morgen , of overmorgen te komen
daer te verwachten om het uitterfte ftonden
zulx zy weder Loogiete wagen;was dagelix doende met het waerts keerden.
kafteei ZccLmdia te verfterken:en aen
Des Zaterdaegs den derden quaZakk.iTi noch een vaftighcid op te wer- men, laetinden avond,
de lang verpen/om Formoja onwinbaer te maken. wachte Afgezondene in Hokfieu aen.
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met een groot gevolg van Tartarifche te gaen beoorlogen 'cwelk hen wel
krijgsknechten en dienaers zoo dat liet gevallen.
Maer zijne Majefteit voegden
inhalen.
d' onzen hen niet konden
begaf
dacrop, en Rijx rad'
Afgezondene
Dos morgens, den vierden,
Ho^ciiboek zich met zijn geheel ge- den wiften niet beter of de Heer Advolg naer het kafteel ter bewcUeko- mirael, met de gehele Vloot vvasaiming van de Keizerlijke Afgezonde- daer noch op de kuft had hierom op
ne. °Dcze tpamen Hogenhoek aen- het fpoedigfte aenhaereHoogheden
ftonds beleefdelijk inde Voorzael te gefchreven mtr*Tayoiian met haere
gemoet en geleiden hem tot in de krijgsknechten en Jonken over relie:

:

,

,

,

:

,

tweede of derde gehoor-plaets (daer
eenif^e ftoelen tegens over malkandre

ken ten einde de Hollanders daer
weder Meefteraf wierden welk zijn

ftondtn) mctaenbiedingvandehnke
hand, (by hen voor de hoger geacht)

Majetleits begeren was.

,

,

:

Zouden nu
Keizerlijken
den
brief
wel
openenen

|

hem overleveren maer, by afwezen van haere Hoogheden, d'Onevenwel na veele dienftbiedingen, der-koning «S/^^/jwow^ endenVelddien het mee aenging,
recht te:icn den groten Afgezonden heer Lipoui
zelve
niet gefchieden. Hy
het
hoger
mogt
dees
niet
alzoo
overzitten
zoo
lang gedult te nedan
Hogeliefde
dan
zijne plaetfe wilde nemen
genhoek. Zeide voordcrs de UolLin- men, tot haere verfchijning, weikin

om

aen

gaen zitten. Dit wierd beieetdelijkby Ho'jenboek\iïgt^2.g(.i\ moü:
te

:

;

,

,

|

,

:

;

,

:

i

Ma- korten ftond te gefchieden.
Na een kop Thee of twee genuttigt
zy hem met
zoo grote en.acnzienelijke fcheeps te hebben nam Hogenhoek zijn afen krijgs-magt hadden komen by- fcheid, en wierd in het weggaendoor

ders zijn magtige Heeren.
jeftcit was zeer verheugt,

Zijne

i

,

\

j

om

vyanden

helpen
verflaen 't welk in grote achtingeby
hetHofacngenomen wierd :\\antnicftaen

,

zijne

te

,

:

!

,

mant als de HoUandfe Heeren by zijne Majefteit

d'

ninge to(?gefchreven word. Daerom
hy ook tot dankbaerheid door zijne
MajeCteit met gezegelde brieven en
gefchenken afgezonden was. Den
eeuwigen handel van om de tvyee jaren eens in 't Rijk te mogen genieten,

of Stadthouder \,xnHokfieu, verzek
metal zijne edele en Mandarijns, die

mede

j

'

,

i

ging d' Afgezondenen te begroeten en bewellekomen.

Den

Maendags, 's moruit den
naem der Afgezondenen Hogenhoek
gens

]

had zijne Majefleit mede toegeftaen:
daer en boven aenhaereHoogheden,
den Onder koning Singlamong, den
Veldheer i//)o«i en Stadthouder van
Hokfieu gefchreven , zich met onze
Vlootenmagtte vcreenigenmaer Ttzyoua» over tefchepen, om, byoverwinning, den Hollanders 'tzelvc in]
't bezit te laten, en dan als dichte by
gelegene vrienden over en weder te

j

,

!

{

,

;

komen

|

,

:

:

vele redenen van waere vrienden van

dezen ftaet te zijn. In het wederkeren onzn\ocx.Q Hogenhoek den Konhon

eere van d' overwin-

handelen.
Wijders vraegden d'Afgezondenen naer den Heere Admirael Bort,
en de Vloot. V^ act o^ Hogenhoek[\tn
antwoorde d'Admirael om redenen,
die hy aen haere Hoogheden gefchreven had naer Batavia vertrokken
was, ftaet makende vroeg daer weder
te zijn, omdangezamentlijkTlri'owjH

Afgezondene tot buiten de Voormet betuiging en zeer
zael geleid
d'

|

.

'

j

,

vijfden, des

quam een Mandarijn

begroeten

,

die

,

na een weinig ont-

met wijn en fruiten hem aengedaen, weder vertrok.
haels

,

Korts daer na begaf //o^t?»/;^^/' zich
om te vernena den Stadthouder
men: of het wachten met het openen
van den Keizerlijken brief tot de komflevan haere Hoogheden zou moe,

ten gefchieden.

woord

,

Dees gaf hem tot ant-

zulx nodig te

zijn.

Had

daerom, aengezien de brief in het byzijn hunner drie perzonen geopenc
moll worden, den poll alnaerbcneden aen haere hoogheden afgezonden. De Veldheer X//»c«i was al eenige dagen opreis gevveeft Itond binntn weinig tijdsaldaer te zijn. Maér
met dtn Onder -koning Singlamong
:

,

1

1

zou

4JI 't
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zou het noch wel aciicien of twintig den handel dreven. Ook was den Sidagen aen lopen eer aldaer konde nefen voorhene op lijf-ftraÖè verbozijn hy had zoo lang gedult te ne- den zulke goederen van eenige buiten-Janders te kopen veel min aldaer
men.
Siadihouin
den
't land mede te handelen. Dan hadHogenhoek vraegde
der of hctaengenaem zou zijn, d'Af- den hierom geene giHing te maken,
gezondenen in de Logie te noodigen, het een vafte regel was: datzyakijds
om hen ter maelcijd t' onthalen, en even den zelven prijs zouden krijgen,
wat vermaek aen te doen. Waer op Zy mollen een exempel nemen aen
hy hem tot antwoord gaf. Zoo lang hun zijde en zijde ftuk-goederen die
zy hunnen lalt niet uitgevoert had- 'sjaers te voore fchier een derde dierdcrwaeIengcweeft,alsn^tegenwoorden
niet zouden derven komen:
j

,

:

:

,

j

[

i

,

;

,

|

l\lael:vvanncerzulxgel'chiedwas:had

dan zijn believen

te

dcrs, of/:/»^^»/;^^/-

1

doen, Zeidevor-

'

noch twijfelde, hy

j

ccn ware vriend van de Hollanders
was zy vvaerenartchaen:iggt\veeft
met hec vertrek van hunne Scheepen:
hadden noch flcchrs vier of vijf dagen

j

:

!

Dan
;

\

'

:

!

1

!

;

,

,

Daer op Hogenhoek hen een bode
welk was honderd veertig tayl voor de nagelen
honderd
twintig tayl, voor het quikzilver: voor
de barn Heen van twalef gulden acht
tayl voor dien van elf gulden zeven
en een halve tayl voor dien van zes
gulde, vier tayl
van vijf, drie tayl:
voor dien van vier en twintig duivers,
negen maes voor d'eerfte zoort Borneoze kanfer vandrieen twintig reaien.
achtien tayl
voor de tweede
van twintig realen, zeftien en een halve tayl voor hetfcharlaken zes tayl
d'el voorhetkarmozijn, vier tayl:
voor d andere gekleurde, drie tayl:
:

:

,

:

,

:

:

:

tc^ijn

;

,

venzirten.

:

aen den HeerStadthouder Generael
van /»(//(?« gefchre ven hadden. Dit beantwoorde Hogenhoek,T.oo veel doenlijk was, te weten, van benootzaakt

,

,

,

Waerom zy ook hun misnoegen

,

zen in gefprek komen. Zoo niet zy
verzekerden Ilogenboek hy Vv el een
jacr ja langer met de zelve zou bÜj-

lietdoen

brcngen.door gegaen was.'t welk niet
al te wel by hen was opgenomen.

kcerdcn na de Logie.
Denzeften,desDingsdags,verfchenen eenige Sinefe koopluidcn in de
Logie, om al de koopwaren te befichtigen gelijkze hen ook aenftondsge
toont wierden. Vraegden,na dezelve
wel bezichtigt te hebben of d'onzen
die al te gelijk, of by parthyen wilden
verkopen. Daer op l-logenhoek hen tot
antwoord gaf: indien de gehele parthye hen aenftond, hy hen dezelve
wel geheellijk wilde verhandelen:met
beding van daer voor te betalen,gelijk'
by tijden van KonflantijnNohel : daer
de koopluiden eens om lachten met
te zeggen
de welgecrokkenfte wel
dier verkocht waeren wijl het d'eerfte rei ze vvas,datdeHollanders aldaer

onzen watmin-

der wilden geven en zien op degeheleparthye, wouden alsdan met d' on:

zonder affcheid tcncmen, veel min
yding van het Hof op Batavia te

Naer een weinighonthaels, namen
onzen beleefdelijk hun affcheid, en

in gevalle d'

j

bhjven leggen, zouden gewiileiijk deze tydinge aen den Koning van Jakatra (verfta den Gencrael) door de
voorlopers van het Pekingfe Hof gebragt hebben. Insgelijx deHeerAdmirael , die nu twee jaren zoohaeftig

d'

dig. Als ook dar d' overlopers grote
meenigte der zelve aengebragt hadden. Zoo d.nn hunne goederen affioegen: d'onzcrczenjioezoumenhandelkunnen drijven,

1

,

:

,

:

:

j

j

zoo koop
zouden dan daer
voor in de tweede zeftemaend witte
rouwe Sidlijze en Koulijcc zijde leinsgelijx het krab. Indien

wilden

maken

,

als dan
volgens de merkt
Hogenhoek
hen
niet
Daer
eens antwoord op wildegeven. Dies
zy onverrichter zake weer vertrokken.

veren

,

,

zijnde.

Des Donderdags

quam de Veldheer

,

den achtften,

Lipout

met

zijn

ganfch gevolgh van beneden weer
in Hokjjeu , die van den Konbon

of Stadthouder ftatehjk ingehacld
wierd.

Bh
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Daer komende , kreeg aenftonds
Pegehoor
by den Veldheer die , eer hy
Hoienboek den Onderkoopman
del mzt den Veldheer Lipoui om uit noch ging zitten , na zijne 'gezontzijnen naem hem te begroeten en be- heid vroeg en waerom hy zich zoo
wellekomen, alzo het kolijk of darm- vroeg op üraet begaf kon aen zijn
pijn hem belettehet zelve in perzone wezen wel zien , het noch geen deeg
was.
te doen.
Waer op hy den Veldheer diende
Weder t'huis gekomen deedverontfchuldiging
om
reden voorhaeld; uit vreze, zoo
flag;de Veldheer zijne
en gevraegt had of het geweigert had
aengenomen
de StadtJiouder
hun koopmanfchappen ai verkocht het lichtelijk qualijJ^ zou genomen
vvaeren. Daer Pedel hem op gedicnt hebben. Na een kop melk, met boo-

Des Vrydags den negenden zond
,

,

,

,

;

:

,

:

,

,

had van neen ; maer noch zonder vra- ne meel en Pekingfe botcrgemengt,
gen na de zelve bleven zitten. Het genuttigt te hebben, begon de Veldwelk de Veldheer zeide hem niet heer op te halen
Hoe ijengenaem de Hollanders hy zijvreemd voorquam; aengezicnzy dezelve al te dier hielden en zoo zy die ne Maje/ieit waeren : gemerkt hy Lc-Ij/1
wilden quijt zijn, eer'er meer quamen, had luiten zijn land niet dezelve -te
moftenle wat minder geven als wel qaen oorlogen diergelijk noit gebeurt
voorhene gcdaen hadden of zouden was ;Joo xvelhy de SineeJ'e , als Tar tarn het toekomend zekerlijk daer me- rije Regering^ : te weten vreemdelinde zitten blijven, en op verre na zoo \gen met Scheeps- en krijgs-magt by te
veel niet krijgen, als 'er nu voor ge- \Jlaen. Jadatmeeru; begeerde de Hollande rs Tayouan weer Jouden bezitten,
bodcn wierd.
des
Den tienden,
Zaterdags.'s mor- om als dan over en weder , gelijk gegens,zond de Veldheer Lipoui om een trouwe by gelege vrienden te handelen,
,

:

,

,

,

,

,

,

ïluk kroon-ras aen

//<'gfw/.'öc/(-.

Hem

hand gefield, liet vragen wat
daer voor te betalen had ? Hogenhoek
zeide veertig layl: waer op de Faktoor
hem te gemoct voerde Als de koopluiden veertig betalen: behoorde mijn
Heer maer acht en dertig te geven al200 hy het tot zijn eigen gebruik van
noden heeft, om een tent daer van te
maken.Het welk Hogenhoek zoo door
dit ter

,

:

;

liet

gaen.

Des Zondags, tegen den avond,iiet
de Stadhouder Hogenhoek door zijnen
Mandarijn nodigen, om tegen morgen vroeg te gaft te komen. Waer
voor hy hem deed bedanken, met aenzegging van te zullen vcrfchijnen;
fchoon hy noch niet wel te pas was.
l^cs Maendags 's morgens , den
twalefden vervoegde Hogenhoek zich
ten huize van den Veldheer Lipoui,
om hem te begroeten en welkoom
heten naerdien hy opzijnaenkomfte door belet van ziekte, in perzoon
het niet gcdaen had. En nu uitgaende,
om by den Stadhouder vrolijk te zijn,
eerhy den zelven bezocht had, zou
,

,

,

het hchtelijk qualijk
bc«.

genomen

heb-

en elkandren te helpen

:

zoo iets mach-

De handel daer te lande
Jtondvaji : om ds twee jaer eens , moflen
dat niet achten. Vermogten op zijn ivoor t,
te voorvallen.

gelijk voorhene
alle

meermalen gefegt had,
jaers wel komen handelen. Indien

, en beduchten van zwarigheid was, zou hem wel waerfchouwen.
Een Gezand ftond onbeweeghelijk:
moften naer den Keizer gaen om hem te
bedanken , en gedagtig zijn met een

het joo niet

flatelijke vereering.

Hy had naer

zijne

Majefteit gejchreven het vertrek van

den Ouden Hobou {verft a Konftantijn
Nobel) naer Batavia , om weder als een
expr effen van den Heer Generael en Raden van Indien aen haer gejonden te
worden.
Zoo nu een ander quam , zou niet

goedz ijn

.

Jeer ernjtig

Hierom vraegde de Veldheer

Hogenhoek

,

ofhy hem niet

dat Nobel weerJou ko: naerdien hy anders leugenachtig hy fijne Majefteitfou
bevonden worden. Hy en Singlamong
hadden in hunne brieven aen den Kokon verje keren

men

,

ning van
ven.

,

en geen ander

Jakatra daer van gefchre-

Waer op Hogenhoek den Veld-

heer diende. Indien haere Hoogheden
daer

•

^a

V
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Tayouan u'itgerecbt niet als tijdverdaer over aen den Heer
Jchreven hadden. Nobel zoo een ge- quijl, en volk door ziekte verloren : door
zant van haere Edele ge jonden ivierd, de Rijx-raden om den tuin geleid en bevolgens Jijn eigen
zou het ivel kunnen ivejen. Echter kon drogen geworden
hem des niet verfe keren. Niec wel was jchryven aen ons. En ingevalk hy jtjne
de Veltheer hier in te vrede, en zeide zege met onfe goede meeninge achterzou volgt had; de vyanden van Tamzwa en
ofde neerJdmiraelBon ook weder
komen en wanneer aljoo nu alleen het Lamoa geflagen verjaegt en Kimtia,
tvachten na de Vloot was om Tayouan die naer Tayouan dan foude moeten
met allernagt te gaen beoorlogen. Ho- gevlucht hebben , met de gehele Vloot
genhoek antwoorde hyhet felveook vervolgt, en hem zoo genen tijdgegeven
niet recht wijl ; maer vertroude de oor- om zich te verjlerken (^el/jk nu doenlogs-vloot aldaer al in Zomer- ofin aen- de is, op Tayouan, <7é'« Sakkam) het zou,
Ge^erael ge-

,

.

,

,

;

,

,

;

,

,

:

,

vang van Oogft-matndftondte ivejen,ge-

ons gevoelens

d'/ldmtrael Bort opJijn affcheid aen
haere Hooghedengefchreven had. Defel

Kimtia en Anpikja zouden ook zoo
gemakkelijk met twee honderd Jonken

lijk

ve Heer Admiraeljlond in het believen
van haer Edele op Batavia. JVasevenwel te geloven :,van ja. Zijne Majejleit,
vervoegde deVeldheer daer op, /.W««
gefihenken aen den Admirael gejonden,
zoo nu weder quam, het Jou goed zijn:

«d'i?/-

,

Tayouan

beter uitgevallen zijn.

overgejleken konnen heb-

j

Hebvaneenen
Sepoan met
zijne gehele vloot behounen voor Tayouan overgekomen en met blijdfchup

j

voor Hooft aldaer ontfange» is. Heeft aen

ben, gelijk nu gejchie dis.

j

overloper vajie tydinge

,

mede d'on(envoorJijnvertrekal\ Sakkam twee of drie Jierktenopgeivorklaer lagen; maer is weder , zonder af- pen : de wegen bezet : krijgsknechten
Jcheid te nemen deurgegaen : hetwelk naerTsLTtizwsienKehnggezonden : de
ly ons niet wel opgenomen IS : heeft ook Piskadores met een getal Jonken en
alles na fijn eigen hooft willen bejchik- krijgsknechten mede verjien : Julx hy
gelijk

,

\

i

ken

;

daer haer Edele op Batavia noch-

wegen en middelen verliet en
om zijne vyanden te ver-

zich opa/Ie

j

tans het ten meejiendeel in ons believen Jlerk maekt ,

Evenwel hebben wynoit wachten. Hiervan zijn wy gejamentlijk
by der hand nemen of heb- d'oorjaken die den zelvenjoo veeltijds

gejlelt hebben.
iets willen

,

ben het den Admirael

,

\

bekend ge- gegeven hebben zonder de begonne zemaekt,enjijn oordeel afgevraeqt. Maer ge te vervolgen : daer wy hem geneech
het Wils al te vergeejs. Ten waere onfe in onfe handen hadden : want al driegoede meeninge gevolgt had zou d'eere muel bejloten geiveejh is in gevalle ivy
der overwinninge van Tamzwa en La- hem vervolgt hadden , zijn hooft te komoa mede gehad hebben. By dien ge- men buigen, gelijkTzïekzut)a zijnVelteerji

,

1

,

,

'

lukkigen voortgang, zou fijne Maiejleit
den Hol/anders hun verjoek niet heb-

overJlemyzelfverhaeldheeft.Ditijptak

ben kunnen weigeren : ja twijfele niet
of men zou al van Tayouan Me eJl er ge-

moed.

de Veldheer met een verftoort ge-

Na Hogenhoek dit met eenige tegenreden beantwoord had, verzocht hy
zijn affcheid
welkde Veldheer hem
toeftond ; naerdien hy by den Kon^o» of Stadhouder genódigt was: had
antwoord : hy wiJlvangeenTdscojsNTien anders al koft laten vaerdig maken,
Lamoa. Hem was door fijne Heerenen om d' onzen t' onthalen. Van daer
Meejlers belajl, na het overwinnen der vervoegde Hogenhoek zich naer den
Eilanden 'van^ycn(^tm\xy,naerTd.-\ Konbon
en ontmoete in het der-

wy aen den Admi
rael Bort belooft hadden by overwinninge van die Eilanden met de geheIe magt over te jleken. Z)tf«
^4/ /ö/

iveeji zijn

,

gelijk

,

:

,

|

\

;

youan over te Jleken
Batavia komende

,

:

zou anders

,

vvaerds gaen eenen Mandarijn

op

zijn hooft verliejen.

na
de Logie door den Konbon gezonden , met aenzcgging het tijd was,
,

Zoodatwy, tot ons leetwejen, met wat
goede belojten wy den Admirael te ge- om daer te komen
naerdien reeds
moed quamen niets kondenverwerven. d' Afgezondencn verfcheneii waen'at heeft de Heer Admirael nu in' ren.
'

:

,

i
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Gekomen ten Hove

,

wierd Hog^en-

hoek by den Stadthouder zeer vriendelijk ontfangen ; infgelijx by d' Atgezondene, en na zijncgezondheid
gevraegt. De Stadthouder verzocht
zy gehefden wed' Afgezondenen
der hunne plaets te nemen en gaen
zitten, d' Afgezondenen boden Hogenhoek de hnkc of hoogfte aen welk
beleefdelijk tot verfcheide male toe
by hem afgeflagen wierd zulx hy ten
na vele bcleeftheden
laeften noch
over en weder, even hoog, alshaer
Edele, zijne zit -plaets mofte nemen.
De Stadthouder nam zijne plaets
nevens de gedachte Hceren ondei
,

:

;

,

,

aen.

De

ftoelen

daer

,

op zy zaten,

Den twintigften quamen weder de
Mandarijns van d'Afgezondenen den
onzen de voornoemde zijde opdringen
met te zeggen tegen hunnen
Huishcer
zy onderwcgc verftaen
hadden , hoe de Hollanders grote menigte van zijde opgekocht en na Batavu gcvoert hadden 't welk tegen
's Keizers gebod ftreed.
Maer door
hunne dicnften, den Rijke bewezen,
wiert'tfelvedoor de vingeren gezien.
Hierom hadden ook hun Meefters
ondervvege defe zijde opgekocht, om
aen hen te leveren
Wilden zy die
nu niet mede nemen, ftond lichtelijk
door d'Afgezondenen aen den Onder-koning Veldheer Lipoui en Stadhouder , verboden te worden , hen
geen inkoop van de zelve meer toe
te ftaen
voor aleer verlof van den
Keizer komen zoude: met diergelijke redenen meer van misnoegen. Hogenhoek gaf hen 'tvoorige ten antwoord. Waer op zy niet wel te vrede
,

:

,

.

,

wacren behangen met gout-geborduurde damafte kleden. Na een weinig gezeten te hebben, ontfchuldigden d'Afgezondenen zich zy Hogenhoek niet waren komen bezoeken,
gelijk hen van hem gefchied was: met
bybrengen d'oorzake gcweeft te zijn, vertrokken.
Ten tien uuren vervoegde HogenZy hunnen laft noch niet uitgevoert
hadden. Zoo dra zulx gefchied was, hoek zich met het geheel gezelfchap
zouden zy hem te huis komen be- ten Hove van den Onder- koning
groeten ; daer hy hen met eenige Si-nglamoMg om hem te gaen begroedienftplegingcn voor bedankte.
ten en geluk te wenfchen, over de
Na een kop melk of twee genuttigt zegen, bevochten op zijne vyanden.
te hebben , verzocht de StadthouGekomen aldaer , was d' Onderder of d'onzen geliefden op te ftatn, koning een'halve uure te voore,den
om aen de tafel te gaen even als de opperften Hopman over zijne krijgslloelen gezet wierden, behangen me- knechten gaen bezoeken
die heel
de met damafte kleden: daer zy zich krank lag. Zijn voordrager verzocht,
aen voegden. Over maeltijd liet de d'onzen een weinig in het Voorhof
Stadthouder eenige bly-fpelen acn- geliefden te vertoeven
wilde zijne
regten,tot meerder verheerlijking des Hoogheid laten wacrfchouwen gegaftmaels daer het heerlijk genoech lijk' gefchiede. Hier op quam d' Onvan zich zelfwas naerdien wel der- der-koning na een weinig wachtens
tig of zes en dertig maelveranderin- weer t' huis en gaf aenftonds gehoor
ge van fpijze opgefchaft wierd. De aen Hogenheek, die hem geluk wenfchmaeltijd met goc cier maken ovcrgc- te over zijne gezonde wederkomfte
bragt namen eerft d'Afgezondenen: desgelijx over de zege, op zijne vyandaer na d'onzen hun affcheid,en keer- den. Waer voor zijne Hoogheid hem
den na de Logie.
bedankte ook met gelukwenfching
Tegens den avond , den negen- over denbrief en gefchenken van zijtienden, quam d'Ondcr koning Sing- ne Majeft:cit, den onzen roegezon:

,

,

,

,

,

,

:

:

;

:

,

,

:

lamotigv^n benedenweder in Hokfieu,
onder het inhalen met grote Zegeftaetfie , over de zege van Tamziva,

den.
d'

Onder-koning

viel

weer klach-

over het fchielijck vertrek van
Lamoa en andere kleine eilanden ,dacr den Admirael.So/Y, zonder hy alvoontrent gelegen waer doordegehe- rens had laten waerfchouwen. Wel
lekuft van rovers gezuivert was.
had hy van den Admirael eenen brief
tigh

,

:

ent-

;:

Ma

't

Keizerrijk

van Sina

ontfangen :4"iuer op 't left,reed op zijn
vertrek (laende , wanneer geen antwoort op den zelven kon fchrijven.

of d'Admirael ook
of een ander.
komen
zou
weder
Waer op Hogenboek zijne Hoogheid
Het aen het believen van
diende
van lakatra flond kon
Koningh
den
zijne Edelheid daer op geen recht beVroetT wijders

,

,

:

:

\

,

of Taifw(i.
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de reize vermoeit was:maer beval aen
twee van zijne ^-x^^w Hogenboek gezelfchap te houden, om hem onthael
aen te doen: wanneer het tijd was,

vanden Keizerlijken brief t'openen,
zou hem laten waerfchouwen ver:

Na bedanking

trok toen naer binnen.

voor de goede onthaling, vertrokken
ook d'onzen weer na de Loogie.
Tegens den avond den een en

doen.
Voorts zeided'Onder-koning: hy twintigften, lieten haerHooghedea
konde met den Heere Admirael niet Hogenboek door eenige Mandarijns
over een komen: wenfchte een an- aenzeggen: Hyfich morgen uchtent
der At^miraei quam had d'Admirael metZonnen-opgang na het huis van
zijne goede voorflagen en meining den Keizerlijken Rent-meefter Poetzienzïe te vervoegen had. Waer op
in acht genomen, om.nad'overwinningvan Tamzwa en Lamao gelijke- zy, na bekomen befcheit van te zullen komen weer vertrokken.
lijk nacr Tayoua» over tefteken, verDes Woensdaghs morgens vroeg,
troude al meeller daer van geweeft
den zes en twintigften begaf Hogente zijn. Maer d'Admirael geloofde
hem niet. Nu was 'er laft van zijne hoek fich dan te pacrt.met zijn geheel
Majefteit gekomen
om te moeten gevolg , ten fpoedigfte naer het huis
gaen. Zoo nu de Vloot daer noch van Pöif/irit'wziÊ'. Daer gekomen, vond
was, het een gewenfchtezake zou ge- hy het geheel Hof bezet,en bleefzoo
weeft zijn. Zijne Majefteit wift ook lang op een aengewezeplaets vertoeven, tot dat d'Onderkoning en Afniet beter,of de Vloot was daer noch
want aen hem in zijnen brief belaft gezondenen met den Keizerlijken
had aenftonts naer Tayouan met hun- brief gekomen fouden zijn: de Veldne Vloot te vertrekken , om het zelve heer Lipoui nevens den Konhon of
by overwinning denHollanders weer Stadhouder, en al de Mandarijns wain 't bezit te geven voor de getrouren mede vaft wachtende na haere
we dienftcn den rijke beweezen
Hoogheden voornoemt.
had desgelijx den handel vergunt,
Na een weinig aldaer vertoeft te
van om de twee jaer eens met hunne hebben , liet de Veldheer Lipoui A^ry
fchepen te mogen komen handelen: Onder-koopman Pedel roepen , om
't welk zy immers voor een groote
Hogenboek aen te zeggen aengefien
gunfte behoorden aen te nemen
hyden Keizerlijke briefin 't eerft niet
en te geloven zijne Majefteit den on- had kunnen helpen inhalen , dien nu,
zen toegenegen was.
als dezelve in 't Hof aenquam.te midWanneer'cr een Gezant quam , om den van den weg op zijne eene knie
zijne Keizerlijke Majefteit daer o ver neergebogen , in het verby gaen zou
te bedanken
hy twijfelde niet , al eer bewijfen alfoo het 's Lands gewat meerder dan aen 't Hof verzocht bruik was. Ook had het Nolel, in het
wierd of zouden 'tfelve verkrijgen. inhalen van den voorleeden jarigen
Het wachten was alleenlijk naer de brief, op dengemeinen weggedaen :
Vloote als die verfcheen zouden 't welk de Veldheer verzocht,hy toch
aenftonds volgens laft van zijne Ma- wilde nakomen.
jefteit, gelijkelijk n^LCr Tayouan os ztHebbende Hogenboek ontrent een
ftcken , en 't zelve zoeken te bemag-' uur met gedult gewacht verfchijnt
tigen: daer en boven naden Gezant d'Onderkoning J'/«^/^»7owj5 met een
Koïiflantijn Nobel , om den vaften han- groot gevolg, te paerd, van Mandadel re bevorderen.
rijns, Edellieden en Hovelingen een
d' Onder koningh ontfchuldighde
weinig daer na d'Afgezondenen ; bezich van Hogenboek met zijn bywc- neven den Keizerlijken brief
en gezen niet t'onthalen, alfoonoch van fchenken.
fcheir, of verzekering
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De brief wiert gedragen door acht
perzonen, alle in 't leverci van root
en geel gekleet , op twee verlakte
ftokken daer een huisje koftelijk
verguit met beeltwerk Tempels-gewijze opftond. In dit huisje lagh de
Keizerhjke brief, opgerolt in een gele zijde fluider. Daer na volgden vijf
of zes rode verlakte tafels, voor behangen met damafte kleden , en getorft door vier perzoonen; daer de
fchenkaedjcn, zoo van geit, als goude
:

,

,

en zijde flofTcn, bloot oplagen.
Hierachter quamen d'Afgezondenen ftaetelijk te paerd verfelt met
een groot gevolg van Edelen.
Voor den Keizerlijken brief wiert
gefpeelt, door byte twintig perfonen,
op trommelen, fchalmeieii, bazuinen,
fluiten en dicrgelijk fpeeltuig meer:
zulx het eer een Zce-üaetfie fchecn te
zijn, als wel een brief te horen lezen.
Ten halven wcge dan gelijk Hogenboe k van den Veldheer belall: was,
deed hy in het voorby gaen de be,

,

hoorlijke eerbiedenis

van

zijn hooft

,

met buigen

en lichaem.

Volghden toen gezamentlijk achter aen, tot in

de grote zale, daer hae-

Hoogheden reeds zaten en toen
oprezen. Na deze een weinig in on-

re

derUngh gcfprek waren geweefi,wiert
Hogenhoek belaft noch eens eer de
brief geopent wierd , op zijne knien
te vallen om voor den zelven voor
de tweede male eerbiedigheid te bewijzen 't welk hy op zijne eenc knie
naquam. Dan Hogenboekhdt.d]\n^,m
het gaen uit den huize, een root fluweel kuflen daer toe meê genomen,
daer hy met zijne eene knie eerbiedigheid op bewees: alzo het hem anders op de blaeuwc ftencn te zwaec
zou gevallen zijn: want naderhand,
onder het lezen, hyalgeduurigdaer
op blijven leggen moft , en noch wel
twalcf of vijftien mael , eer zy hem
door den eerden Afgezonden overgegeven wierd, op ftaen en weder neder knielen.
,

,

:
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:
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de brief dan in het openbaer Hoogheden,d'Onder-koning en VeltÊTclezen was wiecd Iiy door den eer- heer aen Hogenhoek d'Afgezondenen
ilcn Afgezondenen op d' armen van 's anderen daegs te gaen bedanken: ab
Hoqenhoek geleid: waer voor hy we- zoo het by hen zelden gebeurt was,
der cenige reizen al leggende met zo groot een gefchenk van zijne Mazijnhooftmoft neder buigen enccre jefteit aen iemand gegeven wierd. Hy
daer en boven ook zoo mofte het ook voor een grote zake
bewijzen
vervolgens voor de duizend taylen achten , dat in zijne Majeftcits oogen
zoo wel gezien was. Het welk Hocndezijdeftoffên.
Ditgedaen, wierd Hogefihoekweèc genhoek met beloften en doen na-

Na

,

,

-

:

belaft

op

zijn

knien te vallen

,

om

voor 't laeft driemael met opftaen en
nederbuigen , eerbiedenis te doen.
Daer na gingen haere Hoogheden onder een verhemelt neder zitten en
lieten een grote kan melk, metfterkePekinf^fe boter en bonen-meel gemenwt te voorfchijn komen en dronken eens om. Waer op Hozenhoek
ook gcnodight wierd om dicht by
haere Hoogheden neder te zitten,
Endelijk d' Onder -koning opftaende begaf zich, na een heufelijk genomen afichcid.te zijnen Hove: daer na
volgden de Veldheer Lipoui : de twee
Heeren Afgezondenen d'onzen en
de Stadthouder. Dees beval Hogen-

quam.

Na

een \veinigh t'huis geweeft te
zijn liet Hogenhoek den Keizerlijken
Brief openen en vertalen. D 'Inhoud

,

,

quam op dezen zin uit

,

,

ik Keizer zende ^eze» mijne» Brief ^rJmn Het
aen den Hollandfchen AAmirael Baltha- ^^^"^1''

j

den 'vreemdeling -van verre
ennalygelege plaetjen lief gelijk eenen
Keizer toekomt te doen. Des te meer met
rcriV», die ons weldoen, moeten vceêr
wel gedaen worden en die eer inleggen,
moeten wel beloont worden. Ik hel ze-

far.
j

'

,

,

j

,

,

kerlijkverflaen ,ghy lieden eer ingeleid

helt : daerom heb ik volk afgejliert, cm
« lieden te befchenken. Ik heb gehoort,

'

,

:

Ik hel

de Ho/landjche Balthafar oprecht met
hoek , hy op morgen di' AïgG-ïon- mijne krijgs-ampttnacrs ten oorlog gedenen diende te gaen hed^Luken: gaen heeft : waer uit tk bejpeure hy het
wel met mijn volk en Rijk meent gelijk
't welk hy den Stadthouder toezeide,
blijkt, dathy de rovers geheelt onals
te zullen gefchieden.
Den Keizerlijken Brief deed Ho-\ dergebragt en verjaegt heeft gelijk een
i

.

\

:

j

i

-,

genhoek door Lowijs de Keizer , gebon- vogel , die een neft gemaekt heeft om
bonden achter kruis wijs op zijn ruch, daer in tenejlelen, welknuaen jiukken
de ge- gebroken is. D" eere , die ikaltijdsvan
te paert na de Logie dragen
fchcnken wierden in Pallakijns ge- de Hollanders verwacht had , om d^ Eilegt. Onder weeg wierd op de ftraten landers te overwinnen en te-ver drijven,
voorden Brief op ichalmeien , fluiten u nu uttgevoert. Daerom zoo ben ik
en trommelen gefpeelt , met zes of fchuldig ulieden mét eenige gifte te beacht vendelen voor aen.
Het welk denken : en Jliere dezen mijnen Brief,
het nieusgierig volk by honderden dien ik verzoek u lieden met delygedeed toelopen , met lotwtn^chlng voegde Jchenkaedjen in genoegen gelieft
,

1

;

:

!

|

'

'

van veel geluk op ftraet den onzen.
Hogenhoek dan te huis gekomen,
wierd door twee dicnaers van den

aen te nemen, en mijnen Brief eer e aen te

'

Ko N

doen.

G

H

Y.

De

KeizerlijkenRcntmeefter/'öftót'«2/(?,

gefchenken van zijne Majenevens den Brief quamen,
heftenden in duizend Taylen Sinees
zilver , en zeftig ftukken van allcrhande zijde en goutlakeneftoflen.
DesVrydags, den driecntwintigdes morgens vroeg begaf i/cften
genhoek neven het geheel gczelfchap
zich ten huize van haere Hoogheden:
fleit, die

uit eenbasje drie eerfchoten gedaen,
j

en ontrent een uur lang op fchalmeien, fluiten en trommelster eere
van den Brief gefpeelt. Dit was hen!
nergens om te doen, dan om wat te
hebben gelijk Hogenhoek van haere
Hoogheden belaft wierd wat meerder
te geven als Nobel verleden jaer ge- defgelijx tot d' Afgezondenen
om
daen had.
Insgelijx belaften haere hen bekent te maken het misnoegen,
1

\

,

i

;

i

!

,

'

,

welk
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welk Hogenboek had, over den Kei-

vandenStadthouder. Maerde Vcld]

heer fchecn verftoort te zijn, met te
zeggen
zulke grote eere van gefchenken, nevens eenen Keizerlijken

zerlijken Brief, daer in het vertalen
bevonden had, niet eens gewach ge-

:

maekt wierd van den vallen eneeu-

wigenhoophandehofvan het verblijf gezegelden Brief, waer in den Holder Kompanjie aldaer veel min van landers d'eer van d' overwinning der
gezamentlijk met hunne fcheeps- en vyanden gegeven wierd was noitgekrijgs-magt naer Tayouan te gaen om fchied daer zy fich mede behoorden
:

,

,

:

vergenoecht en verheucLt re houden.
daer op :zy fijne Majefteit
hadden te bedanken , voor fijne gefchenken. Maer waer den Hollanders
de handel toegeftaen wierd kregen
van de Vorften felfs daer van bezegelde brieven ; die hun gebieders over
deplaetfen bcfchermen moftcn
gelijk fijne Hoogheidt aen hen belooft
l^ad. Ook handelden de Hollanders
de gehele wereld door fonder hen
een bepaelde tijd voorgeftek wierd:

her zelve te beoorlogen gelijk haere Hooglieden al over lang en verfcheidc male den Admirael Bort , Nohel en Hogenboek belooft hadden
;

//o^ew/jof/C'

namelijk , dat daer van bezegelde
brieven van zijne Majefteit Honden af te komen. ïnsgelijxdat d'Admirael en zy niet zonder reden van
misnoegen over d' onftantvaftighcid
van haere Hooghedengeklaegt had;

,

:

bleek nu , naerdien niet een
,
van de mondelinge belofte en vafte
toczegginge tot noch toe bevonden
en zou by den
was waer te zijn
HeerGencrael, niet zonder reden,
zeer qualijk op -genomen worden,
dat zy by haere Hooghedcn nu twee
jaren aen malkandre niet als met
praetjes gepait geworden waeren.
Waer op d' Onder -koning met een
d&n.

,

maer wanneer zy quamcn , waeren
aengenaem en deden hunnen handel nabegcren. Waer op fijne Hoogheid met een gram gamoti Hogenboek
antwoorde Élk Landfchap zijne gewoonte had: en het zijn, de fijne. Waren zy met het verding, van om de

:

,

,

:

tweejaer eens

te

komen

handelen,

mogten dan achter
Majefteit aen haere Hoogheden gc- blijven. Wanneer zy ook binnen
fchrcven had: zy den Hollanders den den gefettcn tijd quamen
zouden
handel, wanneer'er een Gezant om de moeten weer vertrekken zonder iet
tweejaer eensquam, toeftond als uit te rechten. Hogenboek antwoorde
ook zy met hen naer Tayouati zouden fijne Hoogheid deze fijneredenen
gaen, om 't zelve te helpen bcmagti- hem vreemt voorquamen; daer hy
grimlag//o^É'«/'oei'antvvoorde

zijne

:

niet te vrcden

,

,

,

:

:

;

Hy had zelf nietbetergewetcn, hem nochtansfelf belooft had, gezeof daer van zouden bezegelde brie- gelde brieven van fijne Majefteit daer
ven aen hen afgekomen zijn. Maer over fouden afkomen. Het vcrfoek
•nu bemerkte hy eerft dat het om een der Kompanjie
vervolghde HogenGezant te doen was die dank aen boek was immers zeer redelijk: nahet Pekingfe Hof moft zeggen ook meiijk by overwinninge van d'Eilangefchenken brengen of zy zouden den, den open handel flechts ie moden handel niet verkrijgen. Dan zoo gen genieten voor de groote onkoeen Gezant quam dien zy aenftonds ften welke haer had komen te ftaen
met hun voorfchryven naer Peking op drie of vier honderd duizend tayfouden afvaerdigden:als ook den han- len, die zy nu tweejaer achtereen ten
del zijnen voortgang doen nemen, dienftcvan'tRijkgedaenhadde.
hy verzekerde hem, de Kompanjie
D' Onder koning , naecnwcinigh
den eeuwigen handel van te komen fwijgens, vroeg Hogenboek, oi Nobel
en te vertrekken na begeren zou ver- ook weder zou komen en metlaft,
krijgen
daer nevens een eiland of om fijne Majefteit in Peking te ko
ftuk
een
lands aengewezen worden, men begroeten. Waer op Hogenboek,
om haeren koophandel aldaer onbc- gelijk voorhcnc, tot antwoord gaf:
kommert te mogen drijven. Diergc- het zelve niet vafthem te kunnen verlijke redenen kreeg Hogenboek mee
zekeren dat zulx in 'c believen van
den
gen.

,

,

,

,

:

,

,

,

,

;

j

,

,

:

•

:
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van

den Heer Gencrael (lond , vvien hy
daer toe verkiezen wilde.
Voorts zong het oud deuntje te
weten.hy acn den Keizer gcfchreven
had en by wederkonifle van Nolel,
de Kompanjie meer als zy begeer-

|

'

:

,

I
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naer de Logic. Naveeloverlegsmet
elkandre,\vacindiegelegentheidoor-

baerftvoordeKompanjicaend'Afgezondencn diende vcrfchonken te
worden zijn te rade geworden, den
eerften Afgezonden te begiftigen mee
twee en twintig el root -fch ariaken:
,

,

,

de zou toegeftaen worden want de
Keizer de Hollanders zeer beminde: een halfketentje bloed-koralen ter
gelijk by zijnen brief en gefchcnken fwaerte van fes oneen
twee ftvikken
bleek 't welk by zijnen tijdt aen gc- gekleurde perpetuanen
fes fi^ukken
ne vreemdelingen oit gefchied was. moerifenmevens vier houwerklingen
Den tweeden Afgezonden wierden
D' Afgezondenen moften ook meervereert
zefticn elle en drie vierendeel
der bedacht worden, al- iV<?i^e/gedaen
ccn haif ketingje
had: ja op morgen, alzooin korten root-fcharlaken
bloed -korael van ruim vier on9en:
weer ftonden te vertrekken.
Hier op verzocht Rozenheek den tweegekleurdeperpetuanenvierftukOnder-koning hy hem geliefde be- kenmoerifen nevens twee houwerkent te maken; hoe veel hy den Afge- klingen. Desgelijx wierden hun byfijnzondenen meer zou toeleggen als de Mandarijns en dienaers ieder na
iVö^f/gedaen had: dees zeide het zei- behoren met eengefchenk heffiftigt.
ve in zijn believen ftond. Daer op nam
Des Zaterdags 's morgens, den vier
Hogenboek beleefdelijk fijn affcheid, en twintighllen
vervoegde Hogencn vertrok van daer na d'Afgezonde- hoek en zijn gefelfchap zich met de
ncn.die hem feer minnelijk ontfingen. fchenkaedjen naer d' Afgezondenen,
Metdeferaakte^ögf»/.;ofy^medeinge- ter overlevering aen hen. Dantoonfprekover den eeuwigen handel: had, den zich quanlüis tothet ontfangen
zeidehy, verhoopt d' Afgezondenen befchroomt en, na alles cerft wel
daer van bezegelde brieven van fijne doorkeken te hebben met verfcheiMajcfteit afgebragt zouden hebben.
de weigerins van dezelve niet tederWacr op zy hem te gemoet voer- ven aenvaerden voor al eer zy haere
^zn zy lieden daer van befegelde Hoogheden daer over gefproken hadbrieven aen haere Hoogheden Singla- den hoewel zy die endelijk na eenimong Lipouï, en den Aöw^ö» of Stad- ge redenen daer tegen weder by Rohouder van Hokfeu overgelevert had- genboek ingebragt , met vele tegenden luidende. Zoo een Gezant quam, ^^rekingen aennamen.
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:
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.
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|
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,

j
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'

,

:

;

,

,

:

om

zijne Majefleit te

bedanken

,

In het affcheid nemen verzocht f/tfgenhoek noch ecnmael d'Afgezonde-

zoude

aenjlonds zijne hoven-reis doen , en de
handel zijnen aenvang nemen van om de

:

,

,

tweejaer ee^n te mogen komen handelen.

D'Afgefondenen waercn van ge-

,

voelen, foo ccn bezendinge aen het
Pekingfe Hof gedaen wierd den Hol,

zoo war meer te verfoeken hadden,by fijne Majefteit zou toegeftaen
worden :naerdien fijne Majefteit veel
ders

,

,

\yerksvanhenmackte, (wijlzyhaer
iootroulijkten oorlog bygeftaen hadden,) en hen alleen d'eere van d'o-

|

'

t

|

verwinninge van Ey en (^.emay gaf.
Ook beloofden zy aen HogenhoekSoo
weder ten Hovequamen.fijn verzoek
wegens den eeuwigen handel by fijne
Majcftcit zouden zoeken te bcwerken. VVaer vcor Rogenhoek hen bedank te.en vertrok met fijn gezelfchap

nen , gekomen te Peking by den Keifer en Rij xradent'onzen voordele geliefden te bewerken het verkijgcn
van den eeuwigen handel , en zoodanig verflag van hen te doen als by
hun aenwefen geboorten aen hen ondervonden hadden. Dit wierd door
hen met grote betuiging belooft te
zullen gefchicdcn. Wijeiers, hadden
d'onzeneemge redenen met hen over
den koophandel der Kompanjie in
verfcheide geweften van Indien: als
ook hoedanig dezelve daer te lande

|

1

j

,

zou kunnen 'gedreven worden
:

'

,

tot

welvaren van beide Rijken bêneffens wat goederen daer door d' onzen aengebraght en weder vertierc
werden,die in onze en andere landen.
Cc
daer

II

Vervolg op het tweede Gezantfchap

:>z

morgen (londen wcêr na Peking te
vertrekken die Hogenhoek met zijn

de Konipanjie handelt, gerrok.en 2ijn. Groot genoegen betoon\ien d' Afge2ondcnen in deze redeentefchcppcn. Ja zeiden, zoo een
fl.
Q^ ^zant aen den Keizer quam , ter
71?dar^ 'kzegging en de vyanden van
zy
zeer
(daer
vvacren
1
verdreven
youa.
ver^a ertvoor waeren,' datzy welwe-

d

aer

:

1?

gevolg uitgelei mofte doen. Dacrom
hy zoo veel peerden zou eifchen , als
van node had die de Veldheer dan
morgen voor de Logie zou ftieren.
Waer voor Hogenhoek hem Uct bedanken met toezegging van 'tzelve te
,

,

|

,

moeten komen) men niet te zullen nakomen,
der o\
Des Vrydags, den dertigften, quam
had of alles zou den onn
twijfelt
met
welke
Voor
krieken van den dag weer een
zen toet '.cftaen worden.
er

;

,

I

redeneiT en beloften Hogenhoek hen
eenigediciuftplegingenvandankbaer-

!

i

heidtoevot'gde, en vertrok.

Des Maciidags, dtn zes en twintigften,

;

zondde AowZ-ewofStadthou-

1

:

iQn

,

der Afgezondenen bega-

ven. Daer gekomen, vonden hen bezich met pakken van reistuig ; desge-

,

,

:

Logement

der een vereering van vee namelijk,
een koebeeft , twee verkens zes gan
acht hccnderen

Mandarijn van den Veldheer L'ipoui
Hogenhoek aenzeggen hy zich toch
wat vroeg ten huizevand' Afgezondanc wilde begeven. Dies zy zich
zootepaert, alsinPalakijns, naerhet

acht enten,

twee potten met drank, eneenpikol lijx met koppelen van flavcn en flawaer voor Hogenhoek vinnen, alle, ten getale van zes of ze
rarwen-mecl
hem door den onder-koopman Pedel ven honderd, op d'eiianden van Ey en
Quemuy gerooft en hen gefchonken
liet bedanken.
van
hare Hooghedcn,de Stadhouders
negen
en
Jeejl Veelou
Des Donderdags den
hy de Si/te
twintigften, wierd by de Sinelenhet van Zing en Sanzieuiv en andere Bez.e>igeviert.
Sincefch Feefl,genaemt Peelou,in Hok- velhebbercn meer. Wacrom d'onzen
fieu geviert,gelijk ook ten zelven dage verzochten voor uit te gaen, om d'Afdoor geheel^/».? te weten met lan- gezondenen niet op te houden gege roei-vaertuigen.cierlijk gefchildert, lijk gelchiede. Naalvrywatlang, op
en opgepronkt met zijde gekleurde den weg, onder des Onder -konings
vanen. Hier mee roeien zy om ftrijd open fpeel-huis gewacht te hebben,
tegen elkandre gins en weder op de quarnen d'Afgefondenen tepaertaen,
revieren, met boven mate grootge- metontfchuldiging zy d'onzen zoo
lang hadden laten vertoeven 't welk
raes en getier te maken.
Volgens vcrhael der Sinefen aen zy hen met een beleefde dienfl pleHogenhoek
was Peelou Oppervoogt ging beantwoorden het hen niet vervan de Parecelles geweeft , welk een veelt had.
D' Afgezondenen bedankten Hofchoon vruchtbaer en gout- en zilverq^enhoek voor de gefchenken, met te
rijk eiland is. Door dezen Peelou was
voorzeid dit eiland te gronde zullen zeggen daer en boven; zyhaddenzc
gaenrwaerom hy ook enige dagenvan wel aengenomen maer wiflen niet
te voore, met zijne jonken, (daer ook of zijne Majefteit hen zulke grote gifvan zijne vrienden en eenige dien te al zou lacen behouden zonder de
hem geloof gaven in waren,) naerde zelve weder aen hen te moeten ovcrvafte kuft van Sina gevlucht was: daer geven :'t wékHogenhoekvoot eenTarhy als* een God van de zee geviert terfche plichtpleging aennam. Wij^
wierd want naerhet zeggen, zou het ders, beloofden zy, gelijkzemeermaeiland kort na zijn vertrek gezonken lengedaen hadden ,d' onzen by zijne
Majefteit en Rijx-raden gunftig voor
zijn. D'onzen,tothunvermaekenbckijken desFeeft.waeren mede met een tefprekcn, en alles aen te dienen, wat
zy van hen gehoort en geficn hadden,
gebuurt vaertuig uitfpelen geweeft.
Naulx was Hogenhoek t' huis geko- ten Gezant komende.ilont alles naer
men, ofde Veldheer I//)ö«/ zond zij: vvenfch uitte vallen: waer fy hun befte
nen Mandarijn om hem te waer- mede in zouden doen, en den Gezant
fchouwen hoe d'Afgczondcnen op behulpzaem zijn, wanneer binnen Pe:
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kin^ verfcheen. Waer voor 2y by Ho- king aenhem: hy tegenwoordigh in
genhoek bedankt wierden en dron- twee maenden van de Mandarijns geken op den wegh, ftaende voet eens ne betaling van kofligeit had bekomen
om, uiteen ilcsje, vvelkhy ten dien kunnen of de itaüiiouder daer in gelief de te verfien. De Stadhouder.dien
einde juill: mee genomen had.
,

,

:

Zy verwonderden Ach overzulken ditvreemtvoorquam zeide het van
fchonen drank en vraegden of die in fijneMajefteir tot noch toe niet gebohun Vaderland viel zeggende het den was.op te houden; maer 't felve te
een fchoon Land moft: zijn; daerniet zullen vervorderen , tot dat nader bealken zulke kollelijke wijnen ; maer fcheit daer over afkomen zou. Evenzoo velerlei raere goederen van daen wel wees hy Pedel aen den Veldcheer
quamen, Al hun voorname dienaren Lipotti\ondiZT voorgeven,hy weder.genioflcn den zelven mede proeven, lijk verleden Jaer, van de waerdigheid
,

,

,

;

om (gekomen

te Peking

)

te

kunnen der krijgsknechten, en hunhoofaen,
de Mandarijns ontbloot was, en niet
meer over hen te zeggen had. Konde hen ook by gcvoïgh niet gebie-

zeggen Hollandfen drank gedronkente hebben. Na eenige plichtplegingen over en weer te hebben ge,

daen

namen

d'

onzen

,

,

,

den.omhetgeldt op

beleefdelijk

Des
hun affcheit en quamen tegens den Pedel dQïï Hogenhoek verflag deed.
Des Donderdags 's morgens vroeg,
avond weer in de Logic.
,

te brengen.

,

Lifoui vil
uit dl Re-

Den laetüen des Zaterdaghs
,

,

den

ver-

ftond Hogenhoek hoe de Veldheer Li- ven
,

vijfden, hcgzÏHogenboeii zich, nezijn geheel gezelfchap
na den
,

Onder koningh en Veldtheer Lipoui ,
ten einde van geen meer gehoor te met bekcntmaking vanhetantwoort
geven:ook zich niet meer met eenige aen hen bekomen van den Stadhoufaken te willen bemoeien zijn ampt der aengaende de betaling van 's Keirakende want hy met gcweldt naer zers koft-gelt.
Niet wel waeren deze daer over te
Peking wilde, daer zijn Opper- wijf
(de Moei van dezen tegenwoordigen vrede; maer belaften aenftonts hunKeizer) haer onihield. Deze had ver- nen voordragers de tweeMandariins
fcheide malen en voornamelijk toen aen te zeggen, de betahng op morgen
aenhem gefchrcven dathy boven te zouden voldoen, en voorts alle maenkomen had of zou hem van bene- den of wifte wat met hen te doen
had. Weer wierd het oud deuntje by
den komen halen.

i'^"^^'''"' J>oi4i

zijne grote poorte gefloten had,

,

.

,

,

,

:

!

1

,

:

,

:

De Rijxraden

op den vieren
twintigiicnvanGras-macnd verhaelt
ftaet, hadden den Veldheer zoeken
aen te moedii/en met het verhogen
van Hooft der drie Landfchappcn,
welk beleefde ijk byhem afgeflagen
was: wanc hy wilde geheel en al uit
de regering zijn; ter oorzake, foo hy
aen Hogenhoek zeide al te oud was,
en de regeering veel moeielijkheidt
,

als

,

hen gezongen namehjk van den Gezant wie die zijn zou ? infgelijk van
de Schepen wanneer die komen fouden ? met den Admirael Bort of een
ander Na wel onthaelt te zijn, ver:

:

:

?

trokken d'onzen.
Des Vrydags, den zeflen.komr van T-JehauSinchieu over land te Hokfieu de grote '^'^ '">">(
Mandarijn Tziekautzia , met een getal " ^''^^"'*'
ontrent van vier of vijf honderdt
mee bragt dat zijn hooft niet verdra- krijgsknechten: de reft ftont des morgen kon. Waerom hy vijf of zes ren- gens of overmorgen met zijne Jonboden op elkandre aen fijne Majeftcit ken aldaer ook te komen.
en de Rijx-raden afgevaerdigt had
De fpraekging, dezelve nad'Op,

,

öm

daegs weder van boven

den

die alle
befcheit Hon-

te willen verloft zijn

,

te brengen.

(een gemeen fledeken, en negen dagh-reizcns s\nHokper-fladyf»/»/;;^

fieii

Dcs Dingsdaghs den derden van
lZ"?m' Zomer macnd zond Hogenhoek den
Keizers
Onder koopman PeJel naer den Konkoft-gcu.
met bckent-maj^^^ of Stadhouder
verz.tek

,

,

'i

,

gelegen) zougaen,

om aldaer als

hooft teregcren. Deftedehngen hadden verfcheidc voetvallen voorhaere
Hooghedengedaen om van den zelven ontflagen te mogen zijn.
Cc 2
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Maer toen Tziekauhad; dat Hoge»hoek den
Veldheer Lipoui om deverloÜingder
zelve aengefproken hadde, heeft hy

Veldheer L/pouiwus zeer goed
overlopers verdrukte zijne eigen onderdanen ten believe van hen.
Des Woensdags, den elfden, waren
de Jonken van Tziekautzia voor de
fterkte iWi»/öjff«acn geland, en fton-|
den binnen drie ofvier dagen voorde

verlofling bidden.

De

tzia verftaen

:

,

hen in zijne Jonken,gebocitaenhan
den en benen, doenfmijtcn, ten einde niet weder in de Logie zouden
komen ook van hen niet meer ge-

^

grote brugge te komen.

,

Des Vrydags den twintigften, vervoegde Hogenhoek zich ten huizevan
den Onderkoning enVeldheerI//>oa/,
met verzoek uit den nacm van dew
Heer Gcneracl, van ontflaging voor
eenige gevangenen, die den iwalefden
mctTziekautz/as Jonken acngekomen

:

,

,

'''

,

waeren.

:

,

Deze beloofden Hogenhoek

Tziekautzia te zullen laten roepen en

,

vernemen of zulxwacrwas ook
zy hem ter hand gefteld
beding van hungeweer
met
wicrden:
te

'

:

te bclarten

hoort worden zoo dat Tziekautzia
den Veldheer logenen had wijs gemaekt. Hogenhoek vcr:7.ochiztn Zanzia dit den Veldheer geliefde bekent
temaken en vertrok dees.
Des Woensdags, den vijf en twintigften zond Hogenhoek , belet door
buik -pijn van zelf te komen , een
briefje aen den Veldheer i//»ö«/ door
den ifchryverla/i-ö: op het antwoord
gifteren, van zijnen Faktoor bekomen. Dan tegcns den avond quam
i'ï'('^'ömetdenbriefwederom,dieden
Veldheer, wijl hy eenig genees-middel ingenomen had, niet te fprekcn

:

aen den Veldheer Z//c«/ moften overgeven: nacrdien dees Heer over d' overlopcrs te zeggen had.
D' onztn verftonden van haere kon krijgen.
Des Donderdags den zes en twinHoogheden , hoe Tonanpek Zaujaes
broedcr, en de grote Afgezonden, tigften , zond //o^f»/;»?-^ den onderbeide in vier dagen tijds overleden koopman /'^rf'd'/ metdenzelvenbrief
waeren. D'eerfte baerde niet veel aen zijne Hoogheid iz/owi, die, even
'

j

i

,

,

\

Sing- als gifteren, onverriehter zake weer
over eenige weinig t'huisc]uam.Dereden,waerom//(>g(f«dagen een verdrag met Tonanpek ge- hoek den brief voornoemt of eenen anmaekt had gelijk op den zeven en deren niet aen den Onder-koning getwintigften van Gras-maend aenge- ftuurt had, was, omdat zijne Hoogheidgezeidhad het ontflaen der geroertftaet.
Des Dingsdags, den vier en twin- vangenen Lipoui aengong want hy
tigften quam Sanzia d' Opper fak- meeft over d' overlopers te zeggen
toor van den Veldheer ii/'ow/, uit zij- had 7.\\\\Hogenhoek\-2ind'oso^dtn.
nen Hecren naem Hogenhoek aenzeg- ezel gewezen vvierd.
Des Viydags , den acht en twintiggen De Veldheer Tziekautzia had
ften,
zond Hogenhoek weder den onlaten roepen wegens de gevangenen.
Wacr op de voornoemde overloper der koopman Perf'c?/, ter oorzake Ti/é'hem geantwoord had: de Hollander, kautzia binnen weinig dagen ftond te
die uit het Kafteel Zeelanc/iaopfor- vertrekken , naer den Veldheer Limofa, tot hem overgelopen was, hem poui, met den meergenoemden brief.
verzocht had liever te willen gekapt Dees weder t'huis gekomen deed
zijn, dan weer by de Hollanders te ko- verflag hoe hy drie uuren had moemen want hy doch een man des ten wachten eer de brief kon overdoods was:gelijk mede de zwarte jon- gelevert worden: verftont door den
gens liever by hem wilden blijven
tolk,deVeldheer het qualijk genomen
ook waeren al eenige verfchonkcn. had dit Hogenhoek tegtns zijnen FakWaer op Hogenhoek den Faktoor tot toor gezeid had:het logens waren,die

goeds voor den Onder-koning
lamong, die

\

eerft,

,

\

,

:

:

,

,

:

:

,

\

\

,

,

,

:

,

:

antwoord gaf. Het hem zeer vreemd
voorquam; nadcmael over eenige dagen de zwarte jongens, ten getale van
zes,

alle

daegb

hemquamenomhun

Heer wijsgemaekt
waerom
de
had;
Veldheer niet wilde,
Tlj/f/i-^w/z/^/zijnen

dat P^^/f /zelf den brief hem mogteter
handftcllen, maer lietze door zijnen
voor-

:

na V Keizerrijk van Sina, ofTaifmg.

voordrager halen. Naer een wijle tij ts,
quam de voordrager weder, zeggende ,hoe zijn Heer den brief gelezen
had wacr in ftont van ccnige moeie-

|

,

quam Lepora Faktoor van
den Onder koning Singlamofig d'on-

mogten komen t'ontftaen.
Welke woorden de Veldheer als dreigementen aennam. Hogenhoek mofte
weten hy Lipoui was kon Je als hy
lijkheden

:

,

,

blij-

,

ven.

Des Zondags

,

den acht en twin-

tighften ,
hoeks Huis-heer laten verzoeken

wilde komen.

hem

eens by

1

TziekiWtzia //o^f«-

heett

Na

of
on,

1

«rent twee of drie uurea aldaer ge-

weert te zijn

,

quam wederom met

mogten komen t'ontüaen bewilligde Hogenhoek 'm zijne aenbieding. Dees weder gekomen , deed
heilen

,

hoe Ziekautia voornoemt
hem verzocht had zijne mcegebragtekoopmanfchappen t' zijnen huize
te nemen, om die te verkopen, met

verhacl

,

;

1

,

verflag:hoed'Onder-koning zeerverwondert was over het geen van den
Veldheer Lipoui aen Hogenhoek over
den brief ontmoet was met tezeggen Lipoui 2ijns gevoelens noch
geftoort was wegens 's Keizers brief
engefchenken daer d'onzennietgenoech dankbaerheid maer inteoen
deel groot misnoegen overgenomen
hadden, 't Welk !//(?«/ niet had kunnen vergeten daer en boven dat Hogenhoek gezeid had men op haere

j

,

j

belofte van een rijkelijke beloning.

De koopmanfchappcn beüonden

,

,

,

ofmogten wel van zijn huis

,

zen bezoeken, gelijk meeft alle dagen
deed; want zijne woning ftontnaeft
die van d' onzen. Dees voerde met
Hogenhoek eenige redenen
wegens
de gevangenen en het trots befcheid.
van den Veldheer Lipoui : en bood
zijnen dienft aen om die zake zijnen
Heer aenftonds bekene te maken:
want hy wifte, datd'Onder-koning,
twee of drie dagen geleden, aenZ//o«i
gezonden had, met aenzegging van
Hogenhoek de gevangenen te laten
toekomen. Ten einde dan gene on-

wilde, den Hollanders goet en quaet
doen en begeerde zulke woorden
van dreigementen niet meer te horen,

die voor geen twintig ten honderd
konden quijc worden.
Des Zondags den negen en twintigflen

:

,

lof

in

:

vier en rwincig Itukktn allerlei ge-

,

kleurde iakenen: acht ot tien pikol
barn-fteen, van drie tot zes (tuks in
eenkatty: tweeof driehondcrdpikol
tin en loot dertig pikol vogel nesjes
drie honderd pivijftig pikol peper

,

,

:

,

:

:

kolSappan hout twintig pikol quikzilver vijf en twintig pikol nagelen:
honderd pikol Sandel hout en andere
waren meer.
Dan dit wierd by den Huisheer van
Hogenhoek afgeflagen met te zeggen:
:

:

:

,

Hoogheids woorden geenen-^aet
konde maken. Hogenhoek n\o{\.CTX]nQ
woorden in die gelegentheid niet achten. Dat Lipoui gezeid had
oï Hogenhoek wel wifte hy Lipoui was en
den Hollanders goet en quaet kon

,

,

hun ivaren noch niet 'verkocht
ivaerom
hy eens anders koophadden :
manjchappen niet derfde aenvaerden :
hy was van haere Hoogheden over de
goederen der Hollanders gejlelt : zoo het
die qu^men te horen hy zou daer over
d' onzen al

,

doen: zijne moeielijke ziekte en quellingen hadden hem zulx doen zeggen en diergelijke beleefde redenen
meer. Het fcheen of d' Onder - koin ongen^.de raken. D' overloper Houning daer voor den goeden man wilde
ting had meer diergelijke goederen gehouden zijn, of vreefde
zoo dit
van Tangzwa en Lamoa gebragt tot ter yore van den Heer Generaei en
groot atflag en verlies der koopman- Raden van I»i/iën op Batavia quam,
fchappen, die onlangs door d' onzen zy niet wel vernoecht zouden zijn.
aldaer gebragt waeren.
Ja konden
Midlerwijle fpeelde hy zijne pergelijk de Tarters zelfs aen Hogenhoek zonaedje daer onder
want hy van
verklaerdcn toen geen drie en een den brief, en al wat 'er
gefchietwas,
halve taylvoord'eivandegekleurdel grondige kennis had
naerdien de
Iakenen krijgen. Met de nagelen, Veldheer Lipoui aenftonds
den brief
barnfteen, quikzilver, ging het even voornoemt aen den
Onder -koning
zoo daer zy mede bleven zitten , en gezonden had.
;

,

,

i

,

|

,

|

i

:

,

I

:

,

'
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DeFaktoor iiï/'o/-<j\vas,inhet\veg
gaen, vanden Onderkoning belaft,
//öj^c;//wX-aen te zeggen zo de Hollanders of ccniire Zwarten inde Logic quamen, Iiy hen niet vaft zoude
houden om by den Veldheer Lipoui
gene reden van misnoegen te geven
wacr door zy des t' eerder hun verlofllng zouden krijgen; daer hy zijn
beft in wilde doen
Des Maendags den laeften zond

j

{

:

i

j

!

vahttor

'HTgcnh^ch

,

om

twee ket-

tingsbloedkorael, dichembehandigt
wierden liet ookzijnenlijf-doktoor
:

die drie maanden lang onverdragelijkc buikwee gehad had.
Den zeften vertrok de Kon l> on of
Stadhouder na het klein kafteeltje
Tio/o gelegen ontrent drie mijlen van
Hokfieu om den overloper ö/////f«_5 aldaer te magtigen. Men zeid deze vermaerde krijgs-held al by tijde van
Jqu^n Koxingas vader, gerooft had
was een Heer van in de zeventig jaren verzelt met ontrent drie duizend

,

,

Faktoor in de Logie

HogeMhoek\.ot\^on\eï\

,

Zft'.gia,

DenccrftcnvanHoimacnd, 2ond
d' Onder -koning Singlamong zijnen

,

,

Velühecr Lipoui fijnen Opper- Faktoor Zangia, ten huize van Hogenhoek,
met laft van hem aen te zeggen hoe
ontrent 't Eiland //fy/ö^ vijf HoUanddoor
fche Schepen gezien wacren
jjg

,

:

,

,

Jonken die rijs in Zi»kjjeugcbraat hadden, en nu weérderwaerd oude krijgsknechten.
Des Dingsdags den achtften
gekomen waeren waer over hy zeer
fijne

,

,

,

:

Ztjtie r litn

am

htm.

V^'i^dQis^llogenhoek

mófle

niet

meer

,

;

:

•

heidgczcid hadde. Wanneer de Hollandfche Admirael quam w'ilde daer
niede ractplcgen en overleggen, op
wat wijze en voorwacrdc d'onzen Tayouan zouden trachten te vermeefteten, ten einde aen gene van beide misnoegcn genomen wierdc. Hogenhoek
antwoordeden Faktoor op zijn eerfte
punt hy den Veldheer te bedanken
had.wegens de tydinge van de komfte
der Schepen: maer wat aenging de felIe bejegening van zijnen Heer, fonder
oorzake, hykonde die niet vergeten
alfoozy niet hem maer zijne Heercn
en Mcefters iroflcn, die hem aldaer
alshooft.om uit hunnen naemtefpreken gefteld hadden. Dezen had hy

,

,

:

,

Des Woensdags

:

:

i

,

,

lingedaerte lande tegeven. Had het
zelve ook al op 'tpapier gezet: met
diergelijke redenen meer.

!

\

i

j

In het ver-

vertrekken zeide de Faktoor
d^n
Veldheer dat antwoord niet wel zoude aenftaen namelijk dat Hogenhoïk
zulke dingen aen den Heer Generacl op Batavia bekent maekte. De
,

:

,

Veldheer Iz/'ow/fcheen niet goet Hollandfch.

ver-

d'

,

gedenken aen de woorden die voorhy had d.e zelf al
gevallen wacren
vergeten daerquamen nu Schepen:
d'oude vriendfcuap moftc nu vveêr
nieuwen aenvang nemen 't waeren
macr beulclingendie h} door haeftig-

rekenfch^pvanalzijndoenenontba-

,

overloper Tziekautzia naer/^"»pi^^g om mede aldaer door den Stadhouder gemagtigt te worden. Hy had
by zich ontrent de vier of vijf duizenc
wel geoefende krijgsknechten. Zijne
Jonken, tengetale van tachtig, en de
refte van zijne krijgsknechten bleven
aldaer voorde grote brug van Lamthay
leggen wachten tot de komfte van
onze Vlote zouden dan mede na 7^-?j>c//j« o verfteken, volgens zeggen van
haerc Hoogheden aen Hogenhoek. Infgclijx bleven dereft der krijgsknechten van Ouitungvooi Sinchieuleggea.
trok

verheugtiwas.

|

den negenden,
zond de Veldheer Lipoui, door zijnen
Faktoor, eenen jongen, ^ö^'^genaemt,
een Tongkin der , en gewezen dienaer
van den Onder-koopman Pf^^/: met
aenfegging,d'andre fwarte jongens en
de Hollander byd'onfen niet wezen
\vilden:ookhadhy eenige der jongens
aen twee Keizerlijke Afgezondencn,
diein //o/y7f«ftondentekomen, verfchonken. //ogf/;/^of/(' gaf den Faktoor
tot antwoord.. De Heer Generaelen
Raden van /w^-Z/é^^ op 5d'/dwrf het zonder twijtel zeer qualijk nemen zouden.daer hen van zeven en twintig gevangenen niet meer, als een toegefondcn wierd. Had , voegde Hogenhoek
daer op. van zijnen Heer meer vriendfchap verwacht. Hoe, zeide de Faktoor, zijt ghy dan n'Ct dankbaer voor
dezen eenem^ d'anderekan mijn Heer
niet bekomen.
,

Waer

:

Keizerrijk

fia 't

van Sina

of

,

2.07

Taifing;^.

Waer op Hogenhoek hem te gemoet word des nachts weer geladen het
roerde. Het bekomen (lont in zijner krijgsvolk afgelicht de Sdiipper en
engaetdan
Hoogheids wil. Dan 't fcheen hy den Stierman weer opgezet
:

:

:

overlopers meer gunfte toedroegh,
daer dezelve
dan den Hollanders

Hier aen retegens den dageraet
den de Groten en haere Hoogheden

nochtans door hunne magt gedwongen waeren geworden zich onderde
gehoorzaamheid van zijne Majefteit
te begeven. Waer op hy niet wel te
vrede, opftont, en vracgde noch eens
of hy dan zijnen Heer van Hogenhoe ks
wegen genen dank zoufeggen. Hogenhoek dacr op hy oordeelde zulx weinig danks waerdig was maer indien
de" Veldheer hem al de gevangenen
toegezonden had, hy hem in pcrzocn
zou hebben komen dankzeggen.
Hier op vertrok de Faktoor.
Van den tienden tot den vijftienden viel niet gcdenkwacrdighs voor.
De koopluiden van boven ontrent
Nanking, uit 't Landfchap van Chekiang
komende voerden al hunne zijde
naer Zinkjieu, zonder Hokfieu aente
doen daer hen voor het pikol zijde
Zintfchy en Zintham, van d'overlopers
Tonanpek Haytankon Zitetok en Zoujaes zonen twee honderd taylen gretiggegeven vviërd totgroten afbreuk
ter Kompanjie, zoo in hunne aengebragtc , als kopende koopmanfchap-

mede, anders zou zulx

:

,

:

:

zeil.

niet

kunnen

gefchieden.

Van den zeventienden des Donderdags tot den zes en twintigften
was geduurig zware ftorm en regen
uit den zuid-weften
waer door vele
huifmgen alzoo de muuren flechts
van leem, metftroogeme^gt, opge,

,

:

,

maektzijn

,

quamen neer

teftorten:

mee fneuveling van wel twintig men-

Op de ftraten en inde

fchen.

huizen

infgelijx in

van de voorftadt Lamhtay
een gedeelte des Kafteels van Minjazeen
ftond het water wel een knie
hoog. In Zinkfieu was zulk een hoge
warer- vloer, alsby menfchen gedenken niet geweeft was metverdrenken van over de vier duizent menfchen weg fooelen van hele dorpen,
neerftorten van vele huizen in het kafteel Zinkjieu en van een gedeelte des
kafteels zelf: alwaer het water dertien
of veertien voet hoog ftond. Nevens
andere had d' Onder-koning drie of
vierhonderd pikol witte rouwe zijde
daer by verloren die hy aen Tonanpek
pen.
meende te verkopen. Waer op de zij^d'j/^»^-o« .Stadhouder van Zmkfieu,
de over de twee hondert taylen quani
alsook d'andrc vermogten openclijk te rijzen. Zo hetgerucht liep,was'er
gene Jonken naer lapan,f!e Manilha en over de twee duizend pikol zijde ver,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

,

'Tayouan ftuuren;

maer gebruikten, zo

Hogenhoek in zijne aentekeningcn gedenkt, dezen vond zy laten hun Jonken die zy weg willen ftieren openbaerladen nemen Schipper en Stierluiden acn. Wanneer nu de Jonk klaer
is , komt 'ten andere Jonk uit zee , die
al voren daer van de weet heeft
met
leugenachtige tydinge
van eenige
vyands Jonken voor de kuft zijn dies
zy heden uit Lift van haere Hoogheden hun Jonken wel gemant met
krijgsknechten , daer na toe te ftieren
hebben. Waer op dan de koopvaerder aenftonds geloft word de goederen acn land gebragt en met krijgsvolk verzien
om 's anderen daegs
vroeg de vyanden te gaen opzoeken:
ieder ccn niet beter wetende of deze
Jonk. moet ten oorlog gaen. Maer zy
:

,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

,

,

dronken enweg-gefpoelt.
Des Dingsdags, den negen en twintigften ,ging Hogenhoek den Veldheer
Lipoui bezoeken ,die, fchoon noch
ziekelijk, evenwel zeer verheugt was,
Hogenhoek hem in dien ftaetquam begroeten. Na een wijle gezeten te
hebben vraegde de Veldheer hoe
het byquam onze Schepen zoo lang
vertoefden. Daer op Hogenhoek èi^w
het
VeldJieer in antwoord diende
noch wel een maend by de komfte
der Schepen van verleden jaeraldaer
verfcheelde. Waer over de Veldheer
met verwondering tegen Hogenhoek
zeide: een maend hetisgevviftelijk
ai in de zcile maend
in welke de
Schepen van verleden jaeraldaer op
:

,

,

:

?

,

de rede verfchenen. Zulx, zeide
genhoek

,

quam

hier

by

,

wijl

//c-

zy dat
jaeit

aogmhoek
y^i^lhltr"

,

rervolq;^ op het tiv eede

2o8
jaer twee zeflc

macncn hadden: macr Spaenfe Realen. Daer en tegen had

wanneer de Veldheer de dagen

hy zou

weer Haytankon verovert negen Jonken , geladen met rijs om naerZ^«chieii te brengen
daer de rijs zeer
fchaers en dier was re weten de zak
zeven of acht en twintig Maes en op
Tayouan ovetvloedigh en zeer goed
koop zeven of acht Maes de zak.
Niet wel was deze lorrendrajers handel te begrijpen zy namen malkandrcn de Jonken, en handelden evenwel met den anderen. Deze in zijde
en katoenckleden en andere in rijs.
Tot aen den twee en twintigften
was niet merkwaerdig voorgevallen.
Haere Hoogheden verlangden zeer
na onze Vloot en lagen al met een
gedeelte van de hunne zeil-reed.
Den drie en twintigften , tegens
den avond, komtdeFaktoorvanden
Onder-koning en no^igx. Hogenhoek
uit zijns Heeren naem tegensdes anderen daegs uchtcnt te gaft welk Ho-

telde,

bevinden, het zelve veel te

,

verfchillcn quam. De Veldheer betron half te twijfelen vroeg, of 'er van
dat jaer ook wel Schepen zouden ko-

:

:

:

:

men ? naerdien zy zo lang achter bleven en oïHogenhoek het hem wel verzekeren wilde. Waer op Hogenhoek
tot antwoord gaf: zulx ontwijfelbaer

,

:

:

ftond te gefchiede deVeldheer wiJde
maer geduld hebben. Hunne fchepen
:

hadden veel vermakens van doen,
daer eenige

maenden

:

aen gearbeid

mofte worden eer zy weer bequaem
waren, ominzeeteloopcn: metby,

voegen,d'Admiraelj8o// eerltin Grasmaend op Batavia gekomen was ontrent drie maenden verleden dieshy

:

,

:

zoo

dra aldaer niet weer kon ziin.

de Veldheer zijn al gereed , zoo dra ivytyding bekomen : 7 zy
de Heer Admirael in de Piskadores of
/ry, zeide

,

I

^'gokot

Onder
ning

ko-

ter

maettijt gt'

,

r.oiiight.

:

,

voor

Gezantfchap

Tayouan aenkomt, zullen aenflonts genhoek met dankfegging beloofde te

den grooten Mandarijn Tziekautzia ,
en Stadhouder van Zinchieu en Zietetok, twee groote Heeren afvaerdigen,
om den Heer Admirael te gaen betvellemen : ook zijn oogmerk vernemen , op
ivat wijze, en aen wat oort wy den vyand
eerft aen willen taften : defgelijx de
voorwaerde zamen raedjJaen.
Des Woenfdags den dertienden
van OogOmaend bequam Hogenhoek
tydinge, hoe de Veldheer Zi/'o»/ van
fijne Keizerlijke Majefteit verlof van
ontflaging fijns ampts
en boven te
mogen komen verkregen had daeren-boven begiftight was met een
Raedsheers ampt. Hy had voor dat
ampt acht tonnen gouds aen gefchenken moeten geven, eer daer toe komenkon. Zo veel had het ooklljnen

doen.

Den
dags

,

's

vier

en twintigften, des Zon-

morgens vroeg h&gêiï Hogenmet zijn geheel gezelfchap
,

hoek zich

naer het Hof. Aldaer verfchenen,
wierden aenftonds door den Onderkoning in de Gehoor -zael, vervult
met Heeren en Mandarijns , geroepen. Dees, gezeten zeer heerlijk ia
ecnen ftoel metzijn Pater-nofter om
den hals , bewellekoomde, met op-

,

,

,

ftaen

,

Hoge

>^!

hoe khmt&ngcmQcmttz

vriendelijk: vraegde

,

na zijne gefont-

heid, gt\i]k Hogenhoek

:

nadesOnder-

konings.

,

Na

een weinig gezeten tehebbert,
verhaelde d' Onder-koning: hoe ontrent over drie maenden cenen brief
t'onzen gunfie aen de Rijx-raden, om
aen zijne Majefteit overhandight te

voorzaed gekort. Ja leker is , dat
d'Onder-koning Zinglamong te dien worden , gezonden had. Dan had
tijde ook twalef tonnen gouds ,ver't zelve met voordacht hem niet wiifchonken had, ten einde fijn zoon in leo bekent maken ; naerdien hy niet
's V aders plaetfe mogtc volgen.
vvift of zijne Majefteit en Rijx-raden
Des Zaterdags den feüicnden be- zijn verzoek zouden inwilligen gequam Hogenhoek tydingh hoe een lijk hy nu vernomen had, gefchiedte
der Jonken xo^nHapankon , Stadhou- zijn Hierom had hy hem iaten nodider van Zinkficu op haere weeirom- gen , om met hem hier over vrolijk te
reize uit de Manilha, éooi Anpikjaes zijn. Waer over Hogenhoek den OnJonken onderwcge genomen was, in- der-koning eerbiediglijk bedankte.
hebbende honderd vijfügh duizend Daer was ; ^vervolgde d' Onder-ko,

,

,

,

,

,

,

|

.

j

i

ning.)

Z^n

reden

met hem.

:

na

't
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ofTaifing.

,

ning) giftereii een afgezonden ne- Hoogheid heninoit op loogenen befvenstwee Mandarijns, van zijne Ma- vinden zou: en noemde hen meeft aljefteiteneenigeRaedsheeren,z;d'y)o«j Ie. Toen zag de Onderkoning zijne
genaemt in Hokjxeu aengekomen, Raden en groote Mandarijns flijfaen,
alleenehjk om te vernemen, of 'er zonder een woord te fpreeken, die
twee of een Ong {Ong is zooveelals alle hem met neergebukten hoofde
opperfte of overfte) op Batavia of in eere bewezen. Daernawie den,op
Jni^iënw^s: Hoe genaemt, en by de wenken van zijneHoogheid.de ta ielonzen getituleert. Na hun begrijp tjes opgedragen, alle geftoff eest met
konden zy niet beter uit deze brieven zilver vaet werk en diink-fchaeitjes
De opfchaffing was koen uit die van Kanton zien of daer van gout
moften tweezijn:alzo in die van Kan- ninglijk.
D' Onder-koning tot verwondeton llont de Gouverneur, Generael
en in die ring van Hoogenhoek, WAS zeer vrolijk:
Maetzuiker van Batavia
Hoogheden
ge- want hy het een fchaelrje niet uit^had,
aen
hare
Hokfteu,
van
fchreven Kapitein Moor Joan Maet- of bragt hem weder een ander.
Onder deze heerlijke maeltijd
zuiker van lakat ra : dies v/el twee
op fpeeltuigen, en
Ongs fcheenen te zijn. Hy had mede wierd gedanft
IVayangs
of blyfpelen vertoont.
eenen brief van de Lepous gébra.cht
Na dan niet weinigh gedronken
waer in (tont zijne Majefteit en de
was, verzocht Hoogenhoek zijn afZf/'ö//^ of Raeds heeren zijn verzoek
hadden toegeftaen : waer over de fcheid waer op de Onder koning
Onder-koning zeer verheugt was, en drie groote fchalen gefneden van Rizeide morgen het af-fchrift te zullen noflershooren, beval te halen: een
en een voor den
toezenden. Hier voor bedankte //0- voor Hoogenhoek
genhoekd^w Onder koning met ant- Onder-koopman Pedel: die zy met
vvoordingh, het den Heer Generael hem eerft driemael moflen uit drinzeer aengenaem zou zijn te verftaen: ken eer hy verlof van te vertrekken
zijne Hoogheid den Heer Generael wilde geven gelijk gefchiede.
Eindelijk dan opgeftaen om dank
zoo toegenegen was met diergelijte
zeggen
en af-fcheid te nemen zeike dienll-plegingen meer.
Wat de namen en tijtels belangde, de zijn Hoogheid ftaende over eind:
die zeide J-iogenhoek waren een en de redenen en vragen, die hy met Hode zelve zy hadden ook maer eenen genhoek had gehad aen zijne MajeGouverneur Generael by hen alzoo fteit, over twee of drie dagen mofte
geheeten en met name /ö/'j« Maet- overbdeven alzo zijne Majefteit en
,

'

,

'

;

!

;

{

j

,

,

:

:

,

;

!

:

,

,

:

,

:

,

:

,

,

,

,

:

,

,

,

Maer wierd by

z-itiker.

:

\

d'Indiaenfe

gecitileert Kapitein Moor
Welk mede zoo veel zeggen w- il als

volken

.

de Rijx-raden daer na waren wachende. Dies hy aen //ooj^fw/^of^ vroeg,
of de zelve ook oprecht waren wijl
zijn Majefteit, zo namaels het tegendeel bevonden wierd het zeer qua't welk Hoogenhoek
lijk nemen zou
en, na
verzekerde
hem nochmael

!

(

;

,

}

Hooft en Gouverneur boven alle
Gouverneurs in Indien: zoo dat beide de

,

een en dezelve waren,
Hierop vroeg de Onder-koning vor
ders hoe veel Raden en Gouverneurs de Heer Generael onder zich
had als de Gouvern eur van Tayowan
was geweeft? Hoogenhoek zwtwooxdi^:
zeventien of achtien. Met verwon
dering hoorde dit de Onder koning
aen, zeggende, noitgehoort te hebben de Ong van Batavia zoo veel Ra"den en heerfchappijen onder zich
had of hy ook wel de waerheid
Iprak.
Waer op Hoogenhoek zoete
lijk grimlachte en zeide, dat zijne
tijtels

:

:

:

,

\

een dankbaer af-fcheid genomen te
hebben, vertrok. Gekomen ontrent
een uure na de middag t'huis, verHond Hoogenhoek, hoe de Veld-heer
Lipoui hem tegen morgen had laten
noodigen, om zijn gafttezijn: mede over de brieven van boven gekomen want wanneer over eenige zaken van belang naer 't hof gefchreven
wierd, gefchiede zulx van beide hare
Hoogheden te gelijk en van een zelven inhoud. Zoo ook die weder van
,

:

:

[

cc

bo-

:
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boven aen hare Hooglieden gezon- 'voorjlagengoetgeoordeelt. Dies zullen
wy aen den Ong van Bataviay?««/ r « een
den wierden.
gejckenk
van twee duizent taylen zdver:
twinDcb Maendaghs den vijf en
;

,

1

nevens hondert Jlukken allerbande goude en zijde gewerktejloffen. JVy hehhen
naer
gezelfchap,
geheel
het
iievens
allajl
gegeven aen de Houpous, dat het
Lipoui:\
Veld-heer
het hof van den

vervoegde zich

titrften,

/:/öög^«/'OÉ'^

,

j

I

daerhy evenonthaeldwieid, alsby klaer gemaekt iverde en een van ons
den Onder-koning Smglamong; ins- hepousvolk, nevens hetvolk van 's AeigeUjx niet voor ftellen van de zelffte zers Sekretaris daer mede na Fokien
vragen, als op gifteren by den On- moetgaen.lVanneerzy daer kernen, en de
der-koning. Daer Hoogenboek nabe-i Hollanders vinden zullen het mede gehooren op ant\voorde,en vertrok we- hragt zilver en de ftofftn aen de Hollan
der thuifwaeit. Midlerwijle was het ders overleveren : zoo niet, aen uwHoogaf-fchrift des briefs, op den vier en heittot dewederkomfle der Hollanders.
Wy Lepous fcbrijven dit aen uwe
twintigften gedacht.door den OnderHoogheid
: op dat uwe Hoogheid zich
koning in de loosje gezonden die
daer na zult regelen.
vertaelt op dezen zin uitquam
IVas ge dagtekent den vierden dag van
Aen zijne Hoogheid S'mghmong.
de regerinqe onzes Keizers.
,

;

,

:

,

1

:

Uwen Hoogheids hriefhehhen wy Le-

I

Des Dingfdaghs
tigften

pous op den vier en twintigfien dag van
de zefie maen in het derde jaer van de
regeering onzes Keizers wel ontfangen.

,

den zes en twin-

.

quam de Faktoor van ^zn

I

Veld-heer Zi/K^wi, nevens (\^n !\oniniiflaris en eenigeMandarijas, Hog^n/jö^/f
in de loosje begroeten. Na ontwillende
overleKeizer
Denzelvenden
hael
met een kopje Thee, zeide de
veren heeft ons helafl den hriefte opeliy aldaer gekomen te
en daer over te zitten , om dan KomniifTaris
nen
,

,

,

,

:

,

om uit

mout te verHeer
Stadhoute geven.
der Generaels naem was en hoe hy
ff'y Lepous hehhen dan uwe Hoogheids hrief en verzoek gezien en daer getitileert wierd. Zijne Majefleit had
zijn,

ons oordeel daer over aen zijne Majejleit

zijn eigen

ftaen ,hoe des Edelen

:

,

uit verjiaen

,

hoe de Hollandfche

hem in aller ijl uitdrukkelijk

Admi-

raeimet zijnefcbepen vertrokken is

,

ten dien
einde naer beneden geftiert
( was

en

;

hiouhou ofOpper- ook maer twintig dagen op weg genevens eenen Tonpin gelaten weefl) ^laer dien 'er eenig verfchil
hooft
in den naem en tijtel van de brieven
heeft.
Uwe Hoogheidfchrijft mede : dat zy van Kanton, en in die van daer waren.

hier in Yokjen een en
,

Flare \\oo^^t(^tn,SingLmong en Poui,

defchenkaedje van den Admiraelaen den
Hollandfen Houbou en Tonpin overhandigt heht , om dat de HolLndfche

\

\

Admiraelalvertrokkenwas. Uwe Hoogheidfchrijftde Hollandfe Admirael mede zich wukkcr gequeten heeft en de

!

\

,

Eilanden

Ayen Qiiemuy

\

ingenoomen.

'

hadden hem al genoeging gedaen.
Danopdatvaft zou gaen, en d'afgezonden uit Hoogenboeks eigen m ont,
zijne Majefteit zou verflag doen, was
hy aldaer gekomen want de Keizer
wilde den Heer Generael befchenken, en aen hem fchrij ven over zulk
:

Daer over hy van zijne Majejleit he-\
fchonken is. Dan isjlechts een Admirael een groote vloot fchepen ten zijnen
van de zee , van wegen den Edelen Heer dienfte aldaer af-gezonden.
,

'

Generael uitgezonden om ons te komen
helpen de vyanden overwinnen. Daer om
moeten wy dtn Stadhouder Generaelook

Hierop haelde d'afgezonden een
briefje uit zijn zak hem van hare
Hoogheden ter hand geftelt, en las
den naem en tijtel vanden Heer Generael, zoo als Hoogenboek die aen

,

Dit is uw Hoogheids verzoek, op ons ,den Keizer te willen voor-

lejchenken.
dragen:,

,

'•

:

hare Hoogheden SinglamongtwPoul
Wy alle hehhen dit in ach- opgegeven had en luide aldus: Ka-

gemerkt bet nootzaekelijken ge-

fchie den moet.
tinge genomen

,

,

ons goed- dunken aenzij- pitein

ne Majejleit vertoont, en uwe Hoogheids

j

'

Moorvan

Indien, Joan Maetzui-

ker, verhlijvende op Batavia.

Maer

j.

:
,

na

^t

Keizerrijk van

Maer nacr hun uijze hadden zy
gefchrevenKapiteiniWöor vanhidïen,
'Maetzuyker ]oan : de geflacht naem
voor, en de doop- naem achter.
Onder 't drinken van een kopje Tl-*?
zeide d'afgezonden ons land mofte
wel een fchoon land wezen daer zoo
veel liefelijkheden van daen quamen
met byvoegcn van vrage ot 'er ook
paerden,ezels,hoenders,vcrkens,ganfen,builèls en diergelijke gedierte vielenidaerd'onfen eens om lachten. Eindelijk vertrokken d'afgezonden en

I

den onzen te dienen.waer zy konden
Hier op keerde Hogenboek na hen bedankt te hebben weder Logiewaert,
daer hy den Mandarijn van den Velt,

,

heer noch vond zitten wachten, om te
weten of dezelve het acngenomen

,

Wanneer hy uit Hogenboek
verflontvanja, ging hy des aenftonts
zijnen Heer verwittigen.
hadden.

Dewijl het Landfchap van Fokien en
deffelfs Steden dikwils hiertevooren
gedacht zijn, en in 't vervolg zullen
gedacht worden, fchijnt de zake te
vereifchen, dezelve hier in 't kort ten

huis.

,

toneteftellen.

Het Landfchap van Fokien is het elf- Grens -f*ien.
de Landfchap der vijftien, waer in geheel Sina verdeilt is. Het wort by Markus Pauliu de Venetiaen onder den
naem van Fugui, gefmeetuit die van

:

,

foc/;f«,deHooftftadt,befchreven.Hct
paelt ten oofte, zuid-oofte enzuide
aen de zee, (die in eenige kaerten met
den naem van de Sineefcheoceaen

,

gefpelt ftaet) leid in

,

:

,

verfcheide heerlijkyen, daerdeVryheerenMi» over heerfchten, waeren

ouhnx onder het Landfchap van

,

Fo-

kien gerckent.

Het isverdeilt in acht landflreken :
Focheufu de Hooft-landftreke, Civen-

,

ner dienacrs. Gekomen aldaer heeft
hy dezelve, nevens eenige plichtple-

zuidwefte aen

en noord-ooüc, aen het Landfchap
van Cbekiang.
Het Landfchap van Fokien is een
der kleinfte des Sineefchen keizerrijks want het begint ten zuide op de
noorder brete van vier en twintig graden en vijf en veertig minuten,en eindigt ten noorde op acht en twintig
graden en dertig minuten eenftreke
van ruim een en feftig duitfche mijlen.
Het Koningrijk van Min , of liever

:

:

't

het Landfchap van Quantung : raekt in
't wcfte en noord welle aen de landpalen van Idangfi: het overig ten noorde

,

:

20

komen in Peking, niet nalaten zouden

,

,

ofTaiJïng.

gingenjhenoverhandigtidaerfydankbaer voor bleven:met beloften van ge

i

:

Mandarijns wei gemoet weer na
Des Woensdags.den zeven en twintigften, quam de moeder nevenshaeKoxlngas broeder
ren zoon Sihja
(des vorigen jaers al voor de komfte
onzer fchepen overgekomen) in /f 0^Jieu aen , om van haere Hoogheden
met gelei voorzien en naer Peking gezonden te worden want de Keizer
had hem geroepen om daer te komen woonen tot voorkoming van
meer quaet uit te broeien.
Den acht en twintigften zond de
Veltheer Lipoui eenen Mandarijn in
de Loosje,mct aenzegging aen Hogenhoek het goet zou zijn den afgezonden uJtgelei te doen aengezien hy
hunner zaken halve zo verren reis gedaen had, en met eenige kleinigheden
te befchenkendiet zou derKorapanjie
tot eere en aenzien gedyen. Hogtnhoek antwoorde hier op of zijn Heer
hem niet gezeit had , met of wacr mede hy haer befchenken zou. Zeide
van ja:met een vijftig of zeftig layl zilver,en dat met ontfchuldiging al hunne goederen reeds verkocht waeren:
dat dit flechts diende, om ondervvceg
tabak daer voor te kopen. Hier op
dan maekte Hogenboek zich vaerdig
(want deze beleefde waerfchouwingen 200 veel als geboden waeren) om
van den afgezonden en zijn gevolg
affcheit te gaen nemen met zich ne
mende zeftig tayl zilver te weten vijf
en twintig taylcn voorden eerften afgezonden .vijftien voor den tweeden
of eenen Mandarijn: achr voor den ge
leits-Mandarijn zeven voor de twee
fchiltdragersrcn vijf vooreenigen hun-

Sha,

,

'

cbeufu,Cbangcbeufu,Kienningfu,Jenfingj

\

fu,Tingcbeuiu, Hingboafu, Xaouufu: be
neven een kleine landflreke Foning-.ïe-

dcr met verfchcideSteden onder haer,
ten getale van zes en vijftig beneven
tweekrijgs fteden, enmecnigtenvan
:

krijg-veftingen

aen den zeekant.
cc z
De
,

;

:
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Greris-paieti.

Over den zee-boefem, by Nantai,
leit
een zeer prachtige ftene brug.lang
tennoordeaen
tenoofteacndezee
hondert
en vijftig roeden,en breet anKiennïngfu
de landftreke Foningfu en
ten wefte aen ]enphigfu ten zuide aen derhalve zy isganfch van witten gehouwen fteen opgehaelt, en ruft: op
Hinghoafu.
onallerecrft:
hondert zeer hooge beogen. Ter weMen zeid dit gevvefl:
der den Stam Cheu by de Sinefen be- derzijde ftaen boven,tot cieraet en gekent is aeworden want het van dien mak leuningen en zitbanken en op
tijdt af'eerftin de Sineefche boeken een behoorlijke wijle van elkander
met den naem van Min gedacht word; leeuwen,kunflig van fteen gehouwen.
fchoon het toen niet onder den Si- Nevens deze brugge, ten zuide, ftaet
neefchen Keizer maer onder de Vor een treffelijke en heerlijke Pagode.
Een diergelijke brug is by de kleine
ft'en of Vryheeren Mi» ftont.D'eerfte,
die het den rijke van .^/«^ onderwi erp, StaidtFocing, lang hondert en tachtig
roeden. Veel meer andere leggen buiwas de grondlegger des Stams Chin
hoewel d'inwoonders aenftonts het ten en binne de wallen der hooftftadt.
jok van den halfe wierpen ter tijdt Drie mijlen van Focheu is een der
toe de gelukkige en ft:rijdbare Keizer grootfte tempelen van allen in de
Hiaou uit den Stam Han dat den rij- Neer-Pro vintien, Kouzan gehtten.
De tweede Landftreke Civencheufu crm-pake van S/na nevens al de zuiderlijke
Landfchappen, voor altijdts inlijfde, paelt ten oofte zuid-oofte en zuide ''"
Dceerfte Landftreke Focheufu paelt
;

:

;

,

:

:

;

i

;

-,

;

,

,

,

,

aan de zee ten zuid-wefte enwefl:e
aen de landftreke Changcheufu
ten
noorde aen }enpingfu.
zetel plante.
Eertijds ftont dit geweft onderde
Koning Cyn noemde de Opperftadt
en Landftreke C^Kgij» Sui, Mimbeu: Vor ft en Mi».
de Stam Tang,Kiencheu:2itn^oms daer
De landftreke Civencheufu heeft onna Focheu : welken naem de Stam der haer zeven Steden Civencheuy
Taïming naderhand altijts behouden d'opperftadt, Nangan, Hoeigan,Tehoa,
heeft.
Ganki Tunggan Jungchung.

Hellende tot koningjedaer over zekeren/W.;/»^, die indehooft-ftadcden

;

;

.•

steden.

:

,

Stedm.

De landftreke Focheufu begrijpt acht

,

De

Scadt Civencheu leid dicht aen
den zeekant, op een luftige plaetfe,en
laet tot aen hare wallen, door ecnen

Steden Focheu, deHooft-ftadt des
Landfchaps en Opperftadt der Landftreke anders Hokfieu oi Hokzieuiv ge- zeeboefem, de grootfte fchepen konaemt Cutien Mincing , Changlo, Lien- men; niet alleen aen d'eene maer aen
kiang, Loyuen ,Jung^o Focin^.
beide zijde van de Stadt; want zy leid
De Hooftftadt /öc/.;^«, (by Paulus opeenuithoekjontomin 'twarer,beden Venetiaender /«/^«igenoemt,) isl halve ten noorde en zuid-oofte. Over
gelegen ontrent vijftien mijlen weft- het water leggen op ftrant vele volkwaerts van den zeekant, acndenzui- enkooprijkeplaetfen; inzonderheid
derlijken oever des Strooms Min die op een piaetfe na 't noord-wefte Zomet een wijden mond, ten oofte, in j^»^ genoemt,die met recht by grote
zee ftort, en klein en groot vaertuigi Steden kan geleken worden. Aldaer
srughutot voor de Stadts wallen uit
— -— opbegint fekere brug,van een zei ven na- /""i— - zee
— |waerdszend. De gelegenis aen dezen me.met defeplaets:of haers gelijke, of
ftroommaekt de Stadt zeer volk- en een twede in de ganfche wijde werelt
kooprijk. Zy is zonderling verciert te vinden is, word niet zonder rede
met heerlijkegebouwen en heeft een getwijfelr.De gcheele brug beftaet uit
groote voor-ftadt Nantai genaemt
eenzelven zwartachtigen gehouwen
anders na de fpeUing der inwoonders fteen ruft op gene bogen, maer heeft
dezes Landfchaps,Z.d»7//;jv want die over de drie hondert kolommen of
van Fokten gebruiken in plaets van N voetftallen.gemaekt van fware ftenen
de letter I zeggen ook Lamking, in fchips gewijze en voor op beide
plaets van Nanking. Daer zijn zeer einden fcherp toe, om met zo veelte
veel helden en afgoden tempels.
minder ongemaks de kragr des aen:
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BSftC'SlST^

:

^^^l

ftrf/^v*"

t^^it.

rit Sufbj^ Z^tm-c^;

«itl^il.

SUBUHBS

.

na

't Keizerrijk

van Stna

dringenden waters te kunnen weder-
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ofTailï»g.

,

vcjlen geleid, en veertig honderd duizend dukaten aen den ophou "vertim-

Üaen.

Op de bovenfte zamenvoeging der

mert.

De

ftenen leggen van kolom totkolom,
vijf even grote ftenen, in de brete ieder lang achticn , breed en dik twee
fchreden zulx deze gelijke en evengrote (lenen, of balken, om zoo te
,

derde Landftreke Changcheufu, cnns

d'allerzuidelijkile dezes Landfchaps,

:

pa-

'"'•

paelt ten noord-oofte en oofte aen
Civencheufu ; ten oofte , zuid oofte

:

en zuideaen de zee tenzuid-wefte
aenhetLandfchapvan
ten getale van duizend en
ï'preken
Quant ung; ten
wefte noord-wêfte
noord-wefte en noorde aen
vier hondcrt belopen.
,

;

[

,

i

een overwonderiijk werk ftuk niet alleenlijk door de
grote meenigten van ftenen van zulke
zware gevaerten ruftende op de koGewilTelijk

is dit

,

Tingcheuju.

Zy begrijpt tien Steden

rC^^w^c/j'f^,

steden.

d'Opperftadt Changpu Lugnien Nancing, Changtai, Changping,Ptngho, Chaolommen ; maer ook allermeeft hier gang Haicing Ningyang.
De naem van changcheu is aller- Knmen.
door dat zoo veel en zulke even grote ftenen ergens hebben konnen ge- eerft aen deze Opper -ftadt en haer
vonden en uit de rotfen gehouwen Landftreke, onder den Stam Tang, ge- worden. Ter wederzijde tot bevry- geven^na den ftroom chang aen wiens
dinge, inhetovergaen, van afvallen, wefterlijkcn oever zy gelegen is en
zijn leuningen van dien zelven fteen wierd dezelve toen flechts met de
gemaekt , verciert met leeuwen op vryheid van kleine Stadt befchonken de Smmjuen befchonk haer navoerftallen en ander cierwerk.
Het dient aengemerkt dat hier maels met de waerdigheid van Opperflechts befchreven is het gedeelte der ftadt,en boude t'effèns de kleine Stadt
brugge welk tuflchen het dorp Logan Nancing: waer uit dQ]Q^\x\x Martijn been zeker kafteel, gcfticht op de brug fluit,dat toen al dezeplaets door zeer
zelf gelegen is want verby het dorp vele fchepen bezocht zy geworden,
,
komt noch een ander deel te leggen, en het Zerte van Paulus, den Veneniet veel kleinder,dan het voorige; en tiaender, daer elders ontrent moet gevan een zelve maekfel. Van deze brug legen hebben. De Stadt Cb^gcheu
Ichrijfc zeker Sinefche fchry ver aldus:
zelve is gelegen aen den wefterlijkcn
De brug Loyang ook Vangan ge- oever des ftrooms chang.
noemt, leid aen de noord-wefi-zijde der
Aen de zuidzijde , daer de revier
Stadt over den Jlroom Loyang. De ook de Stadt befpoelt
is een /ter
Stadtvoogt Cayang geheten liet de- prachtige brug ganfch van gehouwen
ze brug/lichten. Zyjtrekt tot delengte fteen, met zes en dertig zeer hoge en
•van over de drie hondert en zeflig roe- grote bogen. Zoo breed is deze brug,
den en brete van een halve. Eer deze dat ter wederzijde langs hene, krabrug alhier gejlicht was
zi oer men te
mers,winkels of huisjes ftaen.daer aüe
jcbeep over de Jlroom. Dan deivijl'erjaer daegs merkt van allerlei dierbare in
opjaer, door fiorm en onweer zeer vele en uitlandfche koopwaren gehouden
jchepen met volk met al bleven, bejloot word want uitde vermaerde koopCayang tot behoudenis van vele men- ftadt Hiamuen worden dezelve gefchen, inzonderheid der zijnen, een brug duuriglijk derwaerds opgevoert.
te (lichten. Maer ziende zulk een groot
De vierde Landftreke Kienningfu, crem pawerk voor menjcben handen onuitvoer- een zeer groot enwijd-ftrekkendge- ''"•
baer en den gront te diep onder water, weft en noordelijkfte dezes Landom daer op dengrondved te kunnen leg- fchaps paelt ten noorde en noordgen riep hy den gee[l der zee aen met oofte aen het Landfchap van cheverzoek van den vloet der zee te ivillen kiang ; ten oofte aen Foningfu ; ten
intomen, en verkreeg (zo men 't gelove zuide aen Focheufu en Jenpingfu ; ten
mdLg)het.Na dat al de zeen gejlilt waren, wefte aen Xaouufu ; ten noord-weftc
en de vloet een en twintig dagen opge- en noorde aen het Landtfchap van
houden had, wierden eindelijk de grond- Kiangfi.
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,
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,
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,
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;
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Pinghu, overzeer hoogcbergen en diepe dalen van driedag-reizens gedragen. Op een zelffte wijze
wordenze van Pinghu na de ftad Pu-

Ook ftond dit geweftoulinx onder naemt

Namen.

I

de Vorften Min. De Stam Tang gaf
den naem van Kiencheu : Sung den
huldigen. In deze landftreke leggen

Steden.

Kienning, d' OpperPuching,Chi»Cunggan,
ftad, Kienyang,
gho Sun<iki en Keuning.

zeven Steden

:

|

ching te ruch gevoert.
,

De ganfche weg zoo veel door
menfchen arbeid heeft konnen ge,

,

fchieden, isge-eflent en al de wegen
met vierkante ftenen beleid. Over al
zijn bevolkingen en dorpen gcmaekr,
osn degaften t'ontfangen.

Kienning gelegen aen dcw
oofterlijken oever des ftrooms Min,
wijkt (lechts in edelheid en waerdig-

De Stad

,

,

hcid,cn niet in groote voor de Hooftllad. De Jefuit Martijn wil deze ftad

De waren te voore gewogen worden den waerden bevolen die de zelve door dragers,voor zekeren onifangenloon na andere plaetfenverftuuren daer de koopman die zonder eenige bezwaernis en op de grootfte
,

van Markus den
voor
Venetiaender gehouden hebben.
het Quelingjii

In dezen laeflen Tartarifche oorlog heeft deze ftad veel onheils uitgeftaen want na dat zy den Tarters
af-gevallen was wierdfe weer na een

,

,

:

trou onrfangr.
Is 'er iets verloren, de wacrdisge-

,

lang beleg verovert, en ganfch aen
kooien geleid , tïefTens met verdel-

gen van

al

houden alles goed te doen.

gevonden

die in de ftad

een ongeloofelijk ding, altijds
ontrent de tien duizend dragers gereed ftaen, die wachten na de waren
t'ontfangen en met dit over en weerdragen, door deze hooge bergcn,zich

wierden.
zeerfraeiebrugh, geflagen over den
De Jukken,
fnellen ftroom Min.
of pilaren waren zeer hoog en alle
de reft van
van gehouwen fteen
hout. Boven wasze overdekt en ter
weder-zijde bezet met huizen en winkels. Dan zy heeft haren ouden luidoor het herfter weer bekomen
bouwen. Over deze brug ftaet aen
den over oever een zeer heerlijke

,

,

,

De vijfde Landftreke/é';?/'i//?/«

!

i

|

|

j

,

j

een neering-rijkekoop-ftad: vvantal de waren, die
den ftroom op of af komen , moeten
hier door.
Wanneerze aen de ftad
Pucing gekomen zijn vvordeïize uit
de vacrtuigen geloft en door dragers aen bomen op de fchouders na
feker dorp van de ^zd Kiangxan , ge,

,

,

kefocheufu; tenzuide enzuid wefte
aen Civencheufu en Kancheuju ; 'ten wefte en noorde aen Tingcheufu\ Xaouufu
en Kienningfu.
Koning Cijn noemde d'Opper-ftad
en hare landftreke allereerft y^w/»/»^,
de ftam Tangjóencheu: Sung, Nankien;
maer Taiming herftelde den ouden
naem van Jenping.

De landftreke Jenpingju begrijpt zej

ven fteden
Cianglo

is

,

ge-

crensf*''"•

NAmen.

|

,

De ftad Kienning

,

legen in 't midden des Landlchaps ,
paclt ten oofte aen de Hooft-landftre-

,

ftaen.

dit

,

,

,

Van wegen

overvoeren
der waren heeft de ftad Pucking een
tolhuis
daer nochtans zeer weinig
betaeltword. Al d'ontfangkomttot
herftelling van de wegen en onderhoud der fchip- brugh, gelegen aen de
ooft zijde van Puching.
erneren.

:

^

Men vind

hier,

De brand vcrflond ook een

PagodeDe meefte gebouwen , hoewel
weer begonnen herbout te worden ,
wijken verre van hunnen ouden glans
en cieraet af; niet tegenftaendc de
door den brand
Sineefche fteden
verflonden, lichter herbout worden,
dan de fteden in Europe ; naerdien
zy meerendeels uit houte huizen
beftaen. I3y de ftad Kienyang is een
genoemt
andere prachtige brugh
Choking
gantfch overdekt, en zoo
lang
dat aen beide zijde over de
drieenzeventigh winkels of kramen

,

,

,

-.

Jenptng

,

d'Opper-ftad,

Xa Yeuki Xunchang
,

,

,

Jungart,

Ta t/en.

De

Opper-ftad Jenping is gelegen
aen den wefterlijken oever des
ftrooms M/»: van waer zy allengs met
hare gebouwen by de heuvelen en
bergen opklimt
in een zonderling
lu ftig en cierlijkverfchiet voor de ge,

nen

,

die de zelve

voorby varen.

De
Stad

steden.

:

na V Keizerrijk van Sina, ofTaiJing.
Stadt

wel de gioofte

is

e\'en\vel verrijkt

met

niet

fraeie

maer

,

gebou-

De zevende
j

\

DelTelfs wallen overtretTen in

wen.
hoogtede nabygeleege hoogde bergen, die by na ontoegankelijk zijn
waer over de
\an de buiten zijde
is
en
zoo te zegStadt zeer fterk
gen, de fleutel des ganfchen Land:

,

,

Aen d' ooft-poorte leid zeker meir,
gemaekt door twee ftromen de Min
,

Si.

door pijpen.uit 't gebergte, derwaerds
welk naulix op eenige andere
plaetfen in Sina te vinden is.
Neven de Stadt leid in ieder
de Mi» en Si, een fchip-brug.
ft. oom
geleid

:

,

,

zijn drie fraeie tempels.

Stadt Xa is gelegen aen den
noordelijken oever desftrooms Tai-

hoewel voorhene aen den

zui-

derlijken oever des zelven ftrooms;

maerwierd

uit bevel

des Keizers ge-

en ganfch onbewoont gelaten ter oorzake in d' oude Stadt zeker zoon zijnen vader om 't leven
gebragthad want volgens de Sineefche wetten, wierd geoordeelt dat
zulk een mifdaet, zulk een groote
ftrafïè verdiende. Voor de Stadt leid
een overdekte ftene-brug, over den
ftroom zonderling kunftig gebout
en ter wederzijde gerangt met vele
winkels.
De zefte Landftreke Tingcheufu,
de weftelijkfte dezes Landfchaps
paelt ooi\:wzerts 3ien Jenpingfu : ten
zuid-oofte aen Changcheufu tenzuide aen het Landfchap van Quantung ; ten wefte aen dat van Mangsi; tennoorde aen de landftreke
floopt

,

,

:

,

Grmsfalc>,.

,

:,

Xaouufu.
Kamen,

Oulinx ftont ook dit geweft onder
de vorften Min. Koning Cyn gaf den
naem van Sinlo de Stam Tang den
huidigen
onder wien lincbeufu
noch een kleine, en geen Opper-ftadt
was maer de Stam Taimingbcfchonk
haer met de waeidigheid van Opper:

:

:

ftadt.
Stede».

den

'Tingcheu d' Opper-ftadt, NingXjnghjng,Fuping ,CinglteH Lien:

,

'

;

:

;

hooft-ftad Focheu.

Koning Sui gaf den naem van Pu: de Stam Sung dien van Hinghoa :
welk opluikende hloem bediet namaels noemde de zelfde Stam haer
Hingan maer door den Stam Taiming

Name»,

*

:

wierd d'oude naem van Hing-boa herfteld.

De

landftreke

Hingboafu

heeft

stede».

twee Steden Hingboa d'Opper-ftad en Sienlieu een kleine.
Doch is de gantfche landftieke
zoo vol gehuchten en dorpen dat
zy voor eene Stad kan gerekent worflechts

:

,

,

,

den.

Al de wegen

zijn beleid

met vier-

kante groote gehouwen ftenen. tot
de lengte van over de zeftig ftadien,
en brete van eene roede.
De Stad Hingboa zelf is zeer fraei
en net bebout: pronkt met veele
triumf-bogen en fcharen van geleerde luiden en fchrandre he fenen.
Aen den voet des bergs Hocung ,
zuid-ooftwaerts van de Stad Hingboa leid een dorp in luifter en groote van gebouwen zoo goed als een
groote Stad doch heeft gene wallen,
nochte tijtel en vryheid van Stad.
Daer bevinden zich vele rijke en
fchrandere koopluiden
die door
ganfch i'/wd koophandel drijven.
Aen den oever des mcirsC'/;«»^,gelegen aen den voet des bergs Cbinyven
benoorden de Stad Hingboa,
ftaet een groot paleis opgerecht,
met tien hoven. Zoo dikwils re,

,

:

,

,

gen of onweer ophanden is, word,
zoo de Sinefen zeggen in het zelve een geluid gelijk van een klok ge,

hoort.

De

achtfte Landftreke

Xaouufu
paelt ten oofte aen Kienningju ten
zuide aen Te»pingfu en Tincbeufu ;
ten wefte noord-wefte en noorde
aen het Landfchap van Kiangft.
Deze landftreke telt vier Steden
Xaouu, d' Opper-ftad ^fj»j5ff Tai-

crens-ptt''"'

;

,

Deze Landftreke bevangt acht Steboa,

,

geweft
paelt ten oofte en zuidoofte aen de zee ten zuide aen Civencheufu ten wefte aen Jenpinqr^fu ;
ten noorde aen de landftreke der

;

De

fu',

,

Grens -palen.

;

Byna ieder huis ontfangt het water,

Daer

haofu

Landftreke Hhigeen klein
doch vrucht-rijk

tien

ichaps.

en
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,

ching, Oueiboa, enjungting.

,

:

,

,

ning, Kienning.

De

steden.

,

Vervolg}) op het tweede Cezandfckap of Bezending.

2o8

heid aen den zeekant, tegen

DeSradtA'^o««, d'allernoordelijkfle dezes Landfchaps, was oiilinx een
onedele plaets, onder de Vorllen van

i

i

Min, enwierd aller-eerft onderden
Stam 7l?«^ niet wallen en Stads waerdigheid befchonken maer heeft altijds den naem van Xaouu behouden.

muen.

in

|

i

De

krijgs vefting Ganhai heefteen

bequame haven en

voor
zekere
vliet
Zy
Hav die dikwiis door den vloed der
zee te ruch dijft Aen d'oollzijde der
Stad is een zeer prachtige brugge
lang twee honderd en vijftig fchreden; isganfchvan zwarten fteen gebouwt, enruftopveleboogen.
De krijgs- ftad Hiamuen is gelegen
op een eiland.nood- weft-waerds van
het eiland Quemuy. Beide dezekrijgsfteden overtreffen in luifter van gebouwen volkrijkheid en koop-handel niet weinig groote Steden want
vandaer worden door ganfch Indien
de koop waren vervoert en derwaerds andere uitheemfche inge-

vliet

veilige ree

leid aen

fchepen.

,

,

,

|

den Cu flort en
verfcheide grachten door de Stad.
Naerdien deze landllreke op een

Ci,w die zijn water in

De voornaemfte. eertijds by de Sinefen, voor den inval der Tarters geGanl\a en lliazijn twee
,

gelegen beweften de ftrooni

Cu^tn word doorfneden met den

vyands

invallen ter zee.

llicht

;

Xaouu is

's

|

,

|

.

valleen voordelige plaetfe gelegen is,
en op de grenfen van landftreken,
derwaerdsde doortocht bekommerlijk is (waerom zy ook de fleutel des
Wefter - landfchaps genoemt word)
heeft zy eenige vertingen. Hoewel
deze veftingen van de Steden niet
verfchillen; behalve alleenlijk dat zy
krijgs-bezettingcn in hebben.
^^ ^^^^"^ Landftreke der Stad FoUn^lirt
derjiadio. ning, een wijd-fttekkeuden bergrijk
mng.
geweft en aller-ooftelijkfte dezes
Landfchaps, paeltten oofteen zuid- fleept.
oofte aen de zee; ten zuid- enzuidEenige jaren geleden, bezat de vervvefte aen Focheufu; ten wefte aen maerde zee-rover Iquon anders KoxinKiennnnfu ; ten noorde aen het Land- ga,7.ttt bekent by de Hollanders,Porfchap WM\Chekiang.
tugefen en Spanjaerts, beide deze
Zy bevangt drie Steden foning, krijgs ft eden .Magtig was dees ter zee,
Fogan en Ningte.
en had dikwiis een vloot van drie duiDe wegen, door 't gebergte, zijn zend groote Sin eefe Jonken by een.
zeerrou, ennauUxbegankelijk, inD'anderekrijgs-veftingen ,totbezonderheid na 't noorde en zuid- veihngderzee, zijn Pumuen, Foning,
oofte.
Tinghai Muihoa Xe
Flaikeu , VanDe Stad /o«/'«j2;zelfiseenfchoone gan , Chungxe Tungxan Hivenchung^
en groote Stad, gelegen na by zee, tot Jungting.
groot voordeel en gewin der zelve.
Ontrent desjaerszeftien honderd
Daer is een helden tempel.
twee en zeftig heeft de Tarterfche
Aen de noordzijde der Stad Xaouu, Keizer , de bezitter des Rijks van
leid over den vlied C«y«« een prachti
Sina aen den zeekant
tegen het
ge brug lang drie en zeftig roeden, invallen der afgevalleSinefen, Koxin
byna van een zelve fatfoen met de gas aenhang , vefting by vefting doen
voorige. Ook zijn'er twee zeer fraeie bouwen , en al de vafte Steden aen
kerken.
dienoortfloopen, om hen den| toeKrijgs.
Verfcheide krijgs-veftingen heeft voer, door hunne gunftehngen , te
veftingen.
hetLandfchap \nnFokien, inzonder- verhinderen.
j
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beleit

PiETER

den

E. Heer

Hoorn:

VAN
Behelzende

^

Deflelfs voornaemfte voorvallen
en afreize

,

tungy

,

op de op

door de Landfchappen Fokken , Chekiang , Xan0\(anl^ngy Tekjng^ en acn het Keizerlij
Tartarifch Hof.

Jfgetgnden van Batavia, door de Hooge ^B^gecring^ des ^aers
hondert

;^ei

en ^jlig

j

den derden Van

'^jaers :?;ejlien

Getrokken

uit

ïomermaend

hondert acht en ^e/iig

,

:

in

<^ejl'ten'

daer weder op gehert des

Loumaend.

de gehoude dagh- aentekeningen,
Door

Dr.

D A

O.

®

oa

P P E R.

ooM5cd D ofö^öS-;

V.
"i.

\t'^

|>y
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DERDE

GEZANDSCHAP
AEN DEN

KEIZER

VAN SINA,
o F

T A
At moeite

S

I

N

I

G.

Konjlantijn NolelwÏQii daer by gevoegt voor eerftenRaet van het Ge'nige jaren, van tijt tot zantfchap en Hooft van den handel
in Hokfieu of Focheu óc Hooftftadt
tijt by verfcheide middelen door d'E. Kom- des Landfchaps van Fokien. Dees had
panjie en Hoge Rege- ook d' opreize naer Peking buiten
Indien tot het bekomen van merkelijke reden
in hoedanigheit
,

kofte en

naerfligheit, federt ee

,

,

ring in

,

,

den lang gevvenfchten Sinefen handel,
is aengevv ent, zou onnodig zijn alhier
in 'tbrcde t'ontfouwen ; aengezien
men zulx, onder ander.overvloedelijk
kan beoogen uit de voorige Gezantfchappen, onder beleit van P/eter de
Coyer en lakob de Keizer gedaen des
jaers fefticn hondert vijf en zes en vijf,

tig:desgelijx uit die van BalthazerBort,

Janvan Kampen en KonftantijnNohel,o^
't jaer zeftien hondert twee en zeftig.

Dan na lang

uitftel,veel overlegs,cn

overdenken wiert eindelijk
weder op den acht en tvvintigften van
Bloeimaent,des jaers zeftien hondert
zes en zeftig by raetflot van de Heeren Generael en Raden van Indien,

ernftig

,

voornoemt by te wonen, enbyaflijven van den Ambafladeur inden laft:
volgen en voorts volvoeren , ten
meeften dienfte der E. Kompanjie.
Wijders
wiert dit Gezantfchap
door d'E. Heer Gencrael en Raden
van Indien gefchikt en gcregelt in volgender voegen:
te

,

De Heer Pieter van Hoorn.
Konftantijn Nolel

,
eerfle Raet des
Gezantjchaps en Hooft over den

handel.

Joannes Putmans

,

onderkoopman én

Schenkaedje-meefler.

Johan van der Does

,

Sekritaris.

,

Hof en lijftocht-

,

vaft geftclt een aenzienelijken

bafladcur

Am-

met genoechzame gefchen-

ken na het Tartarifche Hof aen den
Groten Keizer van Sinaca Ooft-Tartaryi? af te zenden
ten einde daer door
eenmael tot den lang verwachten
,

vryen handel

in

het ganfch Rijk van

mogen geraken.

Sina te

Gijihert Ruwenoort
meejler.

Zes Edelluiden.
Banning.
Ruyffer.

Berkmayi.

Van

Altereti.

Frents.

Van Doorn.

Een Heelmeejler.

Hier toe dan wiert genoemt en
Zes lijfwachten.
ook verkozen de E Heer Pieter van
Tivee trompetters.
Hoorn buiten gewoneiijke Raet en
Een kok.
aJgemein Ontfanger van Indien, 'm
gevolg van zijn bevel brief op den Geduurende d'opreize naer Peking,
derden van Hoi-maent des zelven zouden andere, als David Harthoujaers daer toe verleent en gemagh- wer, Kornelis Barteljz. en MauritSyhe-.
den in Hokfieu alles bezorgen.
.

,

,
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2.

Op

:

Derde Gezantfchap na

21

Op

don derden van

Den

vijfden des morgens met den
wicrc de Znider JVachier gezien in 'c weften ontrent drie mijlen

Zomer maent

dagh

de volmachtingop [\tx.]ic\\tliaerdi)igen, dooz de
navolgende Heeren

voornoemt gcfchiede

van haer.

j

I

iiiklaesVerhurg. 1
\Gexvoonelï]ke RaLaurensPit.

Mattbeus van der f den van Indien.
Broek.

J

•

i

'^Buiten
gewoonlijke
(

Joan Tbyfz.

,

,

De E. Getier aeljoa» Maetzuiker.
Kar el Hert zink , algemein B e winthehher.

Keizerrijk
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Den zeften wicrt de brede Raed
van de Schepen llaerdingen, Aljen,
Konjlance, Vergulde Tiger en B/yswijk
voor deeerftemael by den ander geroepen, en, na genomen zitting, volgens orde van hun E. op Batavia,
in Raden, der vergadering door den
E. Heer Ambaiïadeur voorgedragen
het voornemen en ooghmerk van

J

Joanvan Dam. S Raden van

hunncE. opAj/t7X'i^te wezen, derei-

Indien.
1

ze met deze bezending, fchepcn en

het afnemen van een vriendelijk befchcid, voeren de Heeren voornoemt weder aen land.
ten vioot van vijf kielen geladen

rechtehjk naer Hokjieu op
desge't fpoedigüe te bevorderen
lijx, zoo veel mogelijk waere, dacr

metGtfchenken en koopwaren, en
bemant en gevvapent met krijgs- behoeften en volk was vervaerdigt om

den.

Na

,

,

zijn gevolg van
Batavia over zee,na de kufte van Sina
over te voeren als,

den AmbafTadeur en
;

Vlaer dingen,

1

^^^

Alfen,

I

Konjlance.

r-'^y

VerguldeTiger,

{jan vander Werf.
\janNaelhout.
-^fan Hendrikjz.

.

per"''
\

Jacht Blyswijk,]

j

HendrikBommer.

[_PieterJanfz.

ladingh

:

gelijkelijk

met de Vlooc aen

te lan-

Ten

dien einde had ook d'Ambaffadeur een zein of teken -brief ontworpen, die by de vergadering, na

voorgelezen te zijn, eenparelijk voor
goet gekeurt , en, na eenig overleg,
daer by-gevoeght vviert dat by fcheiding van Vloot, door onweer, haer
vergader-piaets in de Baey van Sothia
of Goede Fortuin zou wezeo om aldaer den ander naer tijds gelegentdesgelijx het
heit te verwachten
ftellen van noodige orde op het
:

,

:

Verfcheide Sinezen begaven zich

ook op de Vloot

om

na Sina, hun fchaffen
Des Donderdaegs 's morgens den
Vaderland, over te fteken
die voor
zcvenden.zagen zy het land van Baneenigejaren van daer vertrokken wa
ren en federt op BataviaiAch op ge- ka in 'tnoorde quamen des avonds
met zonnen ondergang in de Straet
houden hadden.
Den vierden des Zondaghs uch van Ban ka.
Den achtften 's morgens , met
tens, raektc de Vloot onder zeil, en,
ontrent de Eilanden afgezakt , wach- aenbreken van óen dagh, hadden de
te na de gerede penningen en Fak- tweede hoek van het Eiland Sumatra
turen
welke ontrent ten zeven van hen. Het Jacht de Konjlance raekuuren door den uitruü-meefter Simon te aldaer in de modder vaft ; doch
de Danjer wierden aen boort gebragt. quarn
wanneer de vloed begon te
Derhalven lichte de Vloot weder an gaen weer los hoewel met geene
ker
liep wat omdeooft, tuflchen kleine moeite.
de Eilanden Edara en Jlkmaer door,
Den tienden des morgens met den
om des te beter van d'ooftelijkc Mou- dagh hadden den Bergh Monapin in
Jon of üorm-zaifoen te kunnen ge- 't ooft zuid-oofte, en des avonds de
dient, worden (doch ten tegcndeele Zeven Eilanden op zy.
keerde de wind des namiddags nae
Den elfden des Zondags 's mor't wellen ) laveerde over en weer
peilden Pulo of Eiland T'^j*? in
gens,
en
kreegh ten zeven uuren de wind tweften van zich
des avonts met
zuid-weflelijk.Dekoerswiertnoord- zonnen ondergang Pulo Lingen , de
waerts aengeftelt.
ooft hoek van Pulo Lingen in 't zuid,

,

;

,

;

,

,

,

,

;

,

;

,

,

,

,

:

wefte.

vjv

Sifia

en de Dominees Eilanden in
wefte
't wefl-noord vvefte.
Peilden 's morgens den twae'fdcn
Pulo Panjang, leggende op dezuider
hoek van de Straet Siinkapura in 't
weft noorc wefte drie mijlen en een
halve van zich hadden, des avonrs,
den Bergh Bintang op zijde , elf of

1

;

,

twaell mijlen van zich.
,

fantgront ten anker, een halve mijle
ongeveer buiten de wal. D' A mballa-

deur deed den breden Raet, door het
laten vvaien van de witte vlagh aen
boortroepen en denfchippers bevelen en belaften , zoo dra moghelijk,
zich van water, branthout en nodige
vcrverfchinge te voorzien , om de
,

,

reize,

zoodraklaerwaeren,

te fpoe-

digen.

Den veertienden, naden middag,
wiert tot het weer zeil gaen gereetfchapgemaekt. De wint zuidelijk.
D' Ambalfadeur fchreef over Malakka een brietje aen hun Edele op Batavia, van inhoud
hoe zy ,na zy een
'vriendelijk ajjcheit van elkandre genomen hadden des anderen daegs de dertien k ijlen geit wel hadden ontfangen, en
met goede voorfpoet op den dertienden
dezer voor Pulo Auro alk behouden
:

,

aengekomen waren

verhoopten {na dat
zy zich van verfch water als anderzints
zoude voorzien hellen) des anderen
daegs de reize naer Hokfieu tejpoedi:

Dat devergader-plaets,

gen.

op dat de
Jchepen, zooveeimoghelijk, /'«Hokfieu
tegelijk hadden aen te landen , in de Bay

van Sothia leflemt

Ook

was.

verwittighde

&c.

Ambalfadeur
bybrieve den Opper-bevelhebberen
Raet op MaLikka het voornemen dezes Gezancfchaps, toeftant en wedervaren tot dus verre.
Tegens vrydag, den twalefden dezer, wiert een bededag door den Ambalfadeur en zijnen Raet uitgefchreven
waer in een ieder belaft wiert
zich dien dag van allenodelozcnarbeit , en inzonderheit van alle misbruiken t' onthouden , op pene van
:

d'

Schipper wiert een ter hant geftelt,
om des volgenden dacghs in ieder
fcliip hun volk voor te laten lezen,
met bevel het zelve, zoo veel mogelijk waere , t' onderhouden en goede voorgangers te zijn
ten einde
eenmael de E.KompanjiedoorGods
genade tot haer oogwit moghte geraken.
,

:

:

ieder

\

,

,

Aen

na goetdunken.

ftrafle

,

Den dertienden in 'tlaefl: van de
honde wacht zagen Pulo Aura in
't weft ten noorde vijf mijle van zich
quamcn ontrent negen uuren voor
het zelve op vijf en twintig vadem

213
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,

;

i

Tegens den avont raekten zy weder voor Pulo Aura onder zeil, met
een zuidelijke wint en moie koelte:

j

\

hadden des morgens met den dagh
Pulo Tumao in \ zuit-wcfte zes mijl
van zich.

Den

zeftienden wiert de bede-dag

gehouden.
Den zeventienden
waerdig voor.

Den

viel niet

merk-

met dcndagzagen de kuft van Siampa en hadden
twincigften,

,

den berg Songun Jages in 't noort weft
ten vvefte negen of tien mijlen van
zich. Ontrent acht uuren zagen een
zeil recht voor uit, zonder te weten,
of het een fchip of Jonk was. Des
middags hadden de zant duinen in
't noort- noort -wefte drie mijlen en
een halve van zich waeren het zeil
vry genadert, en zagen toen dat het
eenfchipvvas,en voor de Fluit Aij/rifw:

lurgacn. Dochalzoo óe¥knt Alphen
zeer af deinfde, liet d'Ambafladeur
de Mars-zeils lopen en de fchovcr,

zeils

op gijden,

ten

zulx

;

raekte.

zeil

't

om hem in te wachweder

uit het

gezicht

Hadden des avcnts den

flag

van Akerfloots droogte hielden der
halve een weinig ooftelijk af: kregen toen weder dieper water van vijftien, en zeftien vadem.
Den een en twintigften met den
dagh hadden de Kaep Avarelles Valzo in 't noorde ten weftcn van zich,
liepen zoo langs de wal met goeden
zagen weder ontrent
voorfpoet
acht uuren een zeil, met vermoeden
vanhetzelflletezijn dat zy dcsvorigen daegs gezien hadden
quamcn
des avonts daer by , en bevonden
't zelve de Fluit Kattenburg te wezen,
,

,

:

,

:

gefchikt uit

5irf/w n:l

des avonts de

noorde

,

Japan.

Kaep

Hadden

Avarelles in

tien of twaelf mijlen

Dd

^

't

van

zich.
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zich en peilden ook den ronden
hol min 'tWcfte.
Den twee en twintigften hadden
de Kaep A vare/les in 't noorde ten

negentich vadem fijn zwarte 7antToen wierc de koers Noord
des anderen
ten oofte aenseleid
daegs was een doorgaende zuidelijke

,

wefte

grond

:

1

zeven of acht mijlen van zich,

,

Keizerrijk
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wint.

Den

morgens wicrpen gront op zes en zeüigh vadem,
waesachtig
zagen des avonds een

motftilte.

D'opper-flierman en Boekhouder
van de Fluit Kattenburg (vermids de
Schipper ziek was) quamenaen boort
en zeggen: hoe
des Ambaffadeurs

dertigften

's

:

zeil achter uit

zoo verre als van de

,

Kampanje zien konden; dochonbe-

,

zy den vierden dezer uit Siam waren
gezeik, en alles op hun vertrek aldaer
ook hunne lading
noch wel üond

kent.

tot vernoegen ten vollen hadden be-

gezien,

Des morgens den een en

dertig-

flen vvierthetzeilnochvan deftengh

:

Den

Oogft maent des
D'Ambafladeurfchrecfby dezege- avonrs met zonnen onderganghzalegentheid een briefje ztufVilIem Vol- gen de kufl: van Sina\ maerkonden,
door de vcerte en duizigheid des
;^fr//i., Opperh ooft in/j/ïdw, met bekentmaking van d'aengenomen reize luchts geen kennifle van 't land knjpeilden een berghje in 't Noord
naerPe/(7»5^. Na dien bekomen te heb- gen
ben vertrokken de Boekhouder en Noord wede, op de diepte van vier
Opper-fticrman weer van boort, en en twintig vadem,
Den tweeden des morgens was
vervorderden hunne reize.
hadden
twintighften
drie
en
't
Den
heel miftigh
zagen vermits een
met zonnen opgang de Kaep Averei blinkjeopquam een Jonk op zijde:
Aziin'twed ten noorde, metftilte; ookhetlant; doch zonderkennisvan
doch deFluit Kattenburg een kanon- 'tzelve te hebben op de diepte van
hadden des
fcheut nader aen de wal, aldaer een vierjen twintig vadem
frifle koelte, met de welke hy uit het
namiddaghsd'eilanden van Lamoao^

komen.

j

cerften van

,

,

\

'

;

:

1

,

,

,

|

:

\

1

,

,

j

,

;

i

:

j

gezicht raekte.De vloot des AmbalTadeurs bleef noch in de kalmte leggen,

van zich.
derden was'tnochalmiftig
kreegh toen de hadden des avonds het eilant^«fw«y
tot 's namiddags
braemzeils
koelte
zuidelijk,
op zijde, op vijf mijlen den vierden
wint
des avonds een ftijve koelte uit den desjmorgens, d' eilanden van Auko
wefte had Pulo Kamoir de Terra in in 't Noord Noord -oofte op twee
de mijl, en''dieptc van vijf en twintigh
vijf mijl van haer
't zuid wefte
ontrent tien uuren d'eiwind zuid weft met moie koelte: des vadem
quamen des
nacmiddat^hs de Bay Chinzieu op landen van Nafnzit
zijde.
avonds (alzoo by nacht niet voort
zijde

j

,

vier mijlen

Den

:

:

j

:

:

i

:

,

:

,

|

:

{

-.

j

Den

met zonnen opgangh
Kantaon

morgens dorften zeilen) ten anker, in 't gezicht
hadden Pulo van de Krokodils eilanden en Zand-

en twintigften

vijf

in

't

,

's

Noord -wefte

^

[

duinen.

vijf mijl,
\

met ftilte
des avontsin 'tWcft ten
Noorde vier mijlen van zich.
Des morgens, den zeven en twintigften
wiert Pulo Kantaon noch in
't Zuid wefte zes mijlen van de vloot
gezien
en Pulo Chiape/Ie Faho
in
:

,

,

,

,

,

,

Weft ten Noorde.
Des anderen daeghs, nadenmiddagh, wierden twee Jonken in't wefte
doch rackten weder uit het
gezicn
gezicht
den acht en twintigften
het eiland Ainan in 't Weft Noordwefte,zeven mijlen van de Vloot, op

:

't

;

Den vijfden des, morgens met den
dagh lichten het anker, en gingen
onder zeil. De Raed wiert mits het
laeten vvaeien der witte vlagge
aen
boort geroepen. Door den Heer Ambafladeur wiert voor-gehouden
en
den Raed in bedenken gegeven hoe
dat (Godewaere gedankt) nu gelukkeiijk dus verre omitmóeZantduinen gelijkelijk aengekomen waeren,
of niet onaenge^ien het befluit van
den zeften van Zomermaent van
met de Vloot by fcheiding in de
,

,

;

:

,

,

!

'

,

,

Bay

:

,

van Sïna
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Den zeden, des morgens, lagen zy
Sothia hun vergader plaets te
nemen.of het ten dienfte vande Kom- noch voor anker na den. vloec te
panjievereifchte (in gevalle het zon- wachten, om in de Necrlantfche hader zwarigheit kongefchieden,) den ven te drijven. Ook quam aldaer een
koers gelijkelijk na de Nederlandfche Tartcrs vaertuig aen boort met den
haven ftellen alzoo de fchepen daer derden perzoon van Minglanzen en
veiliger als in Sothia zouden leggen. vragen uit des Stedehouders naem
Dan dewijl de Schippers van Alphen wat fchepen het vvaeren waer van
en de Tiger, desgelijx d'Opperftier- daen en of daer een Ambafladeur,
man van de Konjianze, by ziekte des om den Keizer te begroeten, mede
Schippers, zwarigheit maekten uit gekomen was
infgelijxof gefchendezer
d'onmaniertheit
kenmedebraghten?
oorzake van
Waer op hem na
drie fchepen zoo wiert om alle ge- vereifch der zake door den
mbaflavaer en zwarigheit voor te komen, deurinantwoortwiertgedient
ook
koers
haeren
dezelve
gezeit
gevonden
dat
van zins waeren den Hofgoet
meefter j?«!iJf«oor/-, neffcns den tolk
na de Bay van Sothia zouden ftellen
en de fchepen Vlaerdingen en Blyswijk, de Hafe naer Hokfieu te zenden met
vermits haere goede maniertheit en brieven aen den onder-konmg Singlabequaemheit, naerdeNederlantfche mong; nieuwen Veit-overfte die uit
Peking in plaets van den overleden
haven.
^
Insgelijx wiert door den Ambafla- Lipou, was gekomen en aen den Kondeur de Sekretaris Van der Does belaft bon of Stadhouder. Hier toe bood de
aen al de fchepen te varen, en aldaer Mandarijn zijnen dienft aen, om ons
uit zijnen lafteenplakaetden Bevel- volk in Hokjieu te brengen
met te
hebbers en bootgezellen voor te Ie- zeggen daer toe van den Stedehou2en waer by hy deed verbieden nie der gezonden te zijn.
Na bedankingh voor fijne moeite
mant wie het ook zoude mogen
wezen, totSinefen toe zich zonder door den Ambafladeur voer hy weverlof van den Ambafladeur aenlant der neffèns den Hofmeefter Ruwenzoude begeven of goederen over- oort en den tolk de Hafe naer het
brengen op verbeurte van twee hon- boort van Blyswijk daer dees brief in
dertrijxdaelders.
't Sineefch vertaelt wiert. De zin was
1 egcn den middag wierden ver- hoe dees brief hen lieden door den
fcheide Jonken en Koyangs gezien Heer Ambafladeur wiert toegezonuit de Nedcrlantfche haven komen, den, die hen daer mede de komfte van
die d' onzen eens quamen bezichti- vijf fchepen bekent maekte, en een
Bay van

,

,

,

?

?

?

,

,

,

:

;

,

,

,

,

,

;

i
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,

,

[

:
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,

,

|

f

,

,

,

,

j

inlading van verfcheide koopmanfchappen en fchenkaedje goederen
dingen niet boven de Piramiden (twee voor den Keizer en hareHoogheden,
klippen, alzoo om haere geftaltcge- den onder -koning, Veltoverfte, en
noemt) zeilen maer verviel dicht by Konbon, of Stadhouder in dezelve:
de zelve ten anker. Aldaer quam een defgelijx zijn vertrek, in 't begin der
Tarter in een klein vaertuig aen boort verleeden maent van Batavia
nefdes Ambafladeurs , die zeide van den fèns den Koopman Konftantijn NoStedehouder van Minjazeen, Mingla- hel
en behoude aenkomfte van
2e», gezonden te zijn
om te verne- hen alle in 't begin van deze nieumen wat volk en fchepen zy wae- we Maen
voor de Reviere van
ren ook waer van daen zy quamen, Hokfieu.
en wat perfonen van aenzien op de
Hare Hoogheden wierden verfchepen waeren. Daer op hem na be- zocht toe te laten hunnen koopman
horen gcantwoort wiert en vertrok Nobel met den eerften bovenin /f o/'dees Tarter weer van boort om ver- /fa te mogen komen, om hare Hoogflag te doen, die ook verhaelde het heden van wegen den Ambafladeur te
overlijden van den Velc-overfte Zi- groeten en hen zijn vorder voornemen bekent te maken.
P""^-

gen.

Door de dwarrelwinden kon

Vlaer-

;

,

,

,

,

:

,

;

:

\

,

1

'
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Des middagsquam d' AmbafTadeur dan zoo vvaeit dat de fchepen dikin de Nedcrlantlchc haven behouden wils al over flaegzijnde, weder over
met beide de fchepen, vallen, gelijk den AmbafTadeur met
ten anker
,

,

,

en kreeg den

Jacht liaerdinge was wedervaren,
Opperriierman van <^e» Tiger met en door de dwarrel winden by na tede boot acn boort die een briefje gen de klippen aengeraekt ,) zoobebragtvan Hendrik Bommer Schipper lafte hy, om den zekerften weg te weo^denT/ger, aen den AmbafTadeur. ten, de f chippers en ftuurluiden in die
Ditluide dat d'Opperfiierman , bren- ftuk daer over hun goetdunken in geger des briefs weinigb zivarigheh {al fchrifce by eerde gelegeatheid , te
ten einde d' andere fchepen
zoo tot 've)jcheide malen in de Neer- geven
lantfche haven was ge wee/l) maekte om zich daer na in tijd en wijle mogten
methetfchip de Tiger daer binnen te fchikken.
Den zevenden tegens den midlopen : dies hy daer toe orde verzocht,
alzoo het jchip daer veiliger als in de dagh, quamen drie Mandarijns aen
boort met aenzeggen , van den nieuBayvan Sothia lag.
Hy had gaf d' AmbafTadeur hem wen Velt overfte Siangpoui gezondaer op ten antwoort, zich tefchik- den te zijn om te vernemen hoe
kennahetbefluit, op den vijfden de- veel fchepen en volk gekomen waezerberaemt,(en het ajffchrift ging daer ren. Insgelijx wat fchenkaedje-goeneven)envoorcerftzijnen koers naer deren zymedebragten demeenigte
deBayvani'ö//j/<.7teftellen, enaldaer, der zei ver
uit wiens laft de Heer
Vlaerdinien en Blysivijk

:

't

,

,

:

,

,

,

,

,

,

-

,

,

1

,

\

i

:

:

!

boven zougeko- AmbafTadeur quam
en hoe veel
volks mede naer boven ging.
Niet geraden vond d'AmbafTaals nodig, zijns oordeels, tendicnfte
deur hen van alles grondigh t'ondervande Kompanjie.
Ook fchreef d' AmbafTadeur een richten,om datdehofmeefterentolk
briefje aen den Schipper op de Fluit nogh niet uit Hokfieu waeren aengekomen ook niet vvifle wat tijdinJlfen hoe hy met hun twee fchepen
naeenigeflribbeling indeNederïant-J ge zy zouden brengen.
Dies hy
fche haven was aengekomen, en hem den Mandarijn voornoemt ten anthet gezag over de fchepen Konfiance woord gaf met vijf fchepen aldaet
en 7/^f/-, tot nader ordre,opdroeg,om) aengekomen te zijn daer van drie
alles in de Bay 6'o//;/atedoen, 'tgeen in de Bay van Sothia, en twee in de
ten dienfte van de Kompanjie ver- Nederlandfche haven lagen datvier
eifchte.
Mede verfcheen aen boort hondert Hollanders op dezefchepen
des AmbafTadeurs de Gezaghebber waeren maer de hoedanigheid en
der krijgsoorlogs- jonken, die aldaer meenigte der fchenkaedje goederen
in de Neerlantfche haven geankert la- zoo aenftonts niet kon opgeven algen, verwellekoomende denzelven. zoo 't zelve cerfl by den anderen
Waer voor d' AmbafTadeur hem be moert zoeken, en dan in 'tSineefch
dankte. Na het acnhoren van eenig laten vertalen.
gefpel op fpeeltuigen (wantverfcheiAls ook dat hen als noch het getal
de fpeeltuigen waren byd'onze mede van de mede opgaende perzoonen
genomen)cn onthael, voer de Gezag- niet konde opgeven. Maer geliefhebber weer van boort na zijne Jonk. den zy tot morgen te wachten (binBy den Ambafïadeur in acht geno- nen welken tijd hy verhoopte de hofmen, hoe het inkomen van het gat meefler en tolk weder afgekomen
der Hokjieuje Reviere niet zonder zouden wezen) hen als dan 'tzelvc
eenig gevaer te volbrengen was ter zou opgeven. Ook vraeghden de
oorzakc van de vervaerlijke klippen, Mandarijns, of 'er meerder fchepen
de Piramides gcnoemt
(alwaeron- in eenige andere havens op de Sineetrent gekomen, de wintin 'tZuider fche kurt waeren aengekomen
daer
Moufo», door het tegen over gelegen op hen van neen geantwoord wiert.
gebergte, zeer veranderlijk, dan nu, Vraegden voorts, uit wiens laft de
tot dat tyding van

:
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men zijn, naerder ordre verwachten
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Heer Ambadideur aldaer gekomen de Velthecr: of zy brieven aen den Kowas. Daer ophemnabehorengeant- ningen Aö;;/ö» hadden daer zy van
woort wierc. Daer vvicrt ook den ja op gcantvvoort hadden. Hier op
Ambaffadcur een brictjc van den Min- had dan zijne Hocghcit zich datciiji<i
jazeenfcn Stedehouder ter hant ge- ten huize van den Koning vervoegt,
met inhoutvan latende hen zoo lang in zijn Hof
in 'tSineefch
ftelt
wachten ter njt zeker Mandarijn
alleenlijk een groet aen è,^^ zelven.
meteen
hen quam roepen om op het Hof
D'Ambafladeur liet hem
by den Koning te komen. Aldaer
briefje van plichtpleging weder antwoort weten en groeten. Hier op zy aenfionts ter gehoor wierden gewaerende Mandarijns, (die door den bragt, daer zyden Veitheeren Kontolk, zoo beleeft warenze! eenfchen- io/^mede vonden zitten. Zyhadden,
kaedje lieten eifchen doch niet be- naeenigeecrbewijzing, desKonings
quamcn,) weder weg gevaren, zeg- brief aen zijne Majelleit overgelegende op morgen iemant uit hunnen vert. De Koning deed aen hen de
i

:

;

,

,

,

j

!

j

;

|

naem.om de mtenigtc en hoedanig

zelfde vragen

.

ciie

de Velth eer

«re-

heit der fchenkaedjen te weten, zen-

vraegthad:daeropzy hem ook 't zel-

den zouden.

ve antwoort , als aen denVcltheer,
hadden gegeven. Eindelijk had zijne Majefieit gevraegt na 's Keizers
fchenkaedje daer zy op hadden geantwoort niet van ve weten. Zijne
Majefteit vroeg mede na Hoqenhoek,
Meier, Symoris en Pedel, of (jiemcde
gekomen waeren desgeliix mede na
Balthajar Bort en Nolel, endierL'eiijke vragen meer. Daer op by hen na
de waerheit gcantwoort wiert. Alzoo bequamen zyaffcheir, en leverden alleenlijk des KofiloHS brief aen
etnen van zijne hovelingen over, om
door den zelven aen hem behandigt
te worden. Dies vervoegden zy zich
weer ten Hove van den Velchcer, die

I

wiert d' AmbafTadeur
verwitcigr, hoe een Mandarijn, die
her oppergezag over d' aldaer leggen-

Door Nobel

.

1

1

de Jonken voerde, ter loop des VOOrigen daegshadverflaen, dat deKei2er genegen was aen de Kompanjie
d' eilanden Ey en Quemuy te geven,
tot een handel-plaers voor deTartaren en Hollanders welk dees Mandarijn, zonder in 'tminlte daer van
gefproken of na gevraeght wiert, uit
zich zelf had verhaelt.
Den achtflen kort na den middag,
vcrlchencn weder aen boort deHofmeeflcr Ruwenoort en de tolk De Ha-

1

>

1

:

1

:

,

overleverden een fchriftelijk verflag,van inhour: hoe dat zy in de Stad
Hokjieu gevveeft en des Heeren Ambaffadeurs brieven aen de Beftierders
aldaer overhandigt hadden. De Veltheer, voor wien zy eerfl ter gehoor
gebragt wierden had na het lezen
des briefs
hen verfcheide vragen

Je

:

hen des middags ter maekijthad genodigt. De Vekheer, onder andere ta-

,

voor gehouden

zy

:

namelijk,

gekomen waeren

waerom

zy mede bragten

?

,

,

of iets
op het eilant Formofa wilden ondernemen ? wat getal van fchepen en volk
aldaer

reden

zcide verflacn te hebben,
d' onzen met elf fchepen voor het
lant waeren.
Waer op zy ten antwoort dienden: zulx niet w aer te zijn;
alzoo de Heer Ambaiïadeur niet
meer als met vijf fchepen aldaer was
gekomen waer van twee in de Necrlantfche haven en drie onder Trnhay
lagen
dat geen ander voornemen
hadden als om den Keizer te gaen
naer uitvvijfcn der briebegroeten
ven, Zyhadden verlof verzocht, om
den Konhm mede eens te gaen begroeten, datzijneHoogheithcn toeftont. Aldaer gekomen, vracgden na
behoorlijke groetenis aen hem of hy
de brieven af had on tfangen: daerhy
hen van ja op geantvvoort cndeninfel

,

,

:

r

:

,

:

Insgelijx v/ar lui-

,

den van aenziea met de fchepen gekomen waeren Waer op zy geantwoort hadden. Dat hunne gebiedende Heeren alleenlijk een aenzienclijken perfoon,als Ambaffadeur.om den
Keizer in Peking te gaen begroeten,
met deze bodems hadden gezonden;
doch niet om aldaer of op Formoja iet
vyantlijx t' ondernemen. Ook vroeg

,

>.

:

hout wel verlfaen had.
'

Ee

Hy

toonde
zich

8

:

;
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2ich zeer verblijt oVerdekomftedes
{

Eenpaer pijiolen.
^Een klein Alkatijf.

Twee houwer- klingen.
Twee paer groot Zandelhout.
Dan alzoo deze goederen niet
voor de hantwaeren, wierthemhec
ontwerp alleenhjk overgelevert, om
hem de zelve 7.00 dra men daerby

en iVo/<?/ hartelijk te groeten.
Gaende van dacr weder na denVeltheer, hadden fy verfocht acn hem om
,

Deeshethen

onder voorgeven van

,

kon komen

aen den Ambadadeur te willen fchryven; doch kregen daer na orde om
zonder brieven te vertrekken, en dat
Mandarijns met hen zouden gaen.
Derhalven namen zy affcheidt en

hant te ftellen.
de
als
Mandarijns voornoemt met NoLel enHarihouwerncn'
boort des Ambafladeurs waeren gekomen, om affcheitvan den Ambaf-

,

wierdenineengrootejonkgebraght,
tot dat d'eb begon te gaen, enftap-

fadcur te

ten toen over in een ander vaertuigh:
waer mede zy des avonds ten ze-

men

alvvaerzy tot des morgens ten

:

zeven uuren bleven leggen
brieven

,

,

J

j

1

1

|

:

,

toeftonden de boot voor eerftmcde
tot Minjazeen zou konnengaen; met
beloften van den onzen niet buiten
laft van hunne Meefters te zullen vergen. Hier op dan, naonthaelmet
eenige glazen Spacnfchcn wijn, vertrokken zy te zamen. Nohel nam
mede de brieven van hun Ed. op
.8<7Mi;i^
aen de drie Beftierders
van Hokfieu : beneven een lijfte van
de koopmanfchappen en gefchenken, in de vijf fchepen geladen.
om zich daer van in tijt en wijle te

,

:

,

\

j

1

!

;

dienen.

,

jonk

,

komen

ten dien einde daer toe afgenaer Hok/jeu. Zy waren ver-

;

i

,

zien met zeker bericht fchrift , om
zichin tijt en wijlen dacr vantedie-

'

nen.
1

Ook was

ten zelven dage door
den AmbaflTadeur aen Nohl , üart/.'o«WÊ>;endenSekritaris, ophunvertrek nzHokfieu, andermael het fchrij-

ven van den Schipper Bommer voorhoe dat dees door
nacdcr onderrechtixige van deflclfs

Voor den Minjazeenfen Stede- gehouden
i

lioudcr wiert ten zelven dage

d'

on-

verhaelde Kolel,

leggen, daer van zy niet gelaft wae
ren
of d' Ambafladeur zou daerover aen den Koning en Veltheer moeten klagen.
Daer op zy na eenig onderling gefprek weer wat beter koop gaven, en

die de Mandarijns gezeit

,

,

,

om de

hadden aen den AmbaflTadeur te hooren aldaer te hertellen. Zy verzochten, dat de Mandarijns aen den Stedehouder om een vaertuigh tot hunne verdere afreize wilden verzoeken
't welk zy beloofden te doen. Tuffchen Minjazeen en de fchepen zy
de Mandarijns andermael na des Heeren Ambafladeurs brieven vroegen
'n
waer opzy antwoorden die aen Ai/«jazeen te hebben gelaten en zy als
exprefl^e gezanten, om den Ambafl!adeur te bewellekomen waeren afgezonden, &:c.
Den negenden vertrok iVo^f/, neficnsHarthouwer,óicSeknf^n^Van der
Does en de Mandarijns, des voorigen
daegs afgekomen
met een Speel-

nemen

,

(

I

de veiling Miw/Vïiffw ten ankergeko-

ter

hoc de Mandarijns niet wilden toeflacn
dat de boot weer na boven
zoude gaen om eenige voorract en
benodigheden voor defchepcntekopen en te brengen. Hier op liet dAmbalTIideur door den tolk De Hafe hen
waternüelijk afvragen , of zy zuiken lafl: van hunne Meefters hadden
en het dan zeer wel zoude wezen,
Maerzy Mandarijns hadden zich te
wachten, van den onzen iet voor te

den.

Des middernachts waeren zy voor

,

Zoo

,

ven uuren waeren vertrokken. Onderwegen waeren hen door de Mandarijn twee brieven vertoont , die
fy zeiden aen den Ambafladeur hoor-

als,

Vier fijne Mourijen.

;

wat wachten

Keizerrijk

derftaende fchenkaedje ontworpen:

Ambanadeurs,dochverfoclu,d'onzen
hem by den Ambafladeur zouden
ontlchuldigen dat door zijne beletfelcn voor dien tijtnieckondefchryven, met bevel van den Ambafladeur

verlof van te vertreken.

'/

i

:

ftier-

,

-üj» Sina

of

lai/inq^.
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hadde
van
met
het
Z/<7«^/»o«i
heer
gezonden
ftierman moet
te zijn, om
fchip c/c' T/zer binnen de Neerlantfche na zijne gezontheit te vernemen, en
of hem ook iets ontbrak. Zo dit was,
haven te komen. Dies d' Ambalia
deur hun goetdunken in dit ftuk af- hy had zulx flechtsaen debyleggenvracgde
en of niet raetzacm was, de wacht jonken bekent te maken.
het goetdunken van al de Schippers, Berichte voorders
dat hy ook was
200 dra men maer eenige goede ty- gezonden om te vernemen of d' onzen ook van iemant eenigen overlaft
dinge van boven bekomen hadde
daer over rehoren. Hetwelk hen he- ontiïngen daer in, zoohetquamte
gefchieden zou verzien worden.
den mede zeer raetzaem docht.
fich
zon
Stilletjes liet d' Ambafladeur door
Den tienden droeg
niet by
ders toe. Alleen quamen eenige Jon- den tolk De Hafe by dezen Tartariken in het krabbe-gat, dicht by het fchen tolk vernemen onder belofte
fchip van den AmbafTadeur op de van gefchenken; hoe onze zaken by
wacht blijven leggen ,om op h-et doen de Beftierders van Hokfieu ftonden,
der onzen te letten: gelijk van eer- en of d'Ambafladeur al aengenaem
den aen, zoo dra zy voor hetlantin en wellekoom was. Dees had daer
de Nederlantfche haven quamen, op geantwoort hebben van ja
dat
doorgaands gefchiet was. Ook ver- Ziangjjoui in 't eerft zoo wat fl:atigh
anderden zomwijl de Jonken.
zich hield was flechts quanfuis om
Ondertuiïchcn kreègh ons volk niet zoo gretigh te fchijnen. In 'er
zomtijts een parthye oellers, die zeer daet was d'Ambafladeur hen zeer
fmakelijk en zoo goet als d'Engelfe aengenaem.
bevonden wierden.
Wijders twijfelde hy niet of de
Den elfden des rhorgens zond handel, met hunne Faktoors zou mede Ambafladeur de boot van Blys- de wel voor d'opreize van den Amiv/Jk na de Bay van Soih/a
bcnef- bafllideurgedaen zijn.
fens een brief ken aen Schipper Jafi
De Tartarifche tolk voornoemt
Nae/hout op yJlfen : waer by hy bela- liet aen den Ambafladeur bekent mafle de Schippers en Stierluiden van ken
hoe dat geraden was den Kapide drie Schepen J/fe» T/ger en Ao»- tein en Mandarijn op de wacht-jonJiance met goet weer en wint eens aen ken eens tergafi te noden. Dit wierc
zijne boort te komen, omnochmael ook eenige uuren daer na door Puto-ver het inkomen der fchepen in het mans benefl\:ns den toIkZ)(? Ha[e, in
Hokfieufe gat tezamen beraden.
Gekomen by den Ka't werk geilelt.
Den twalefdcn quamen de fchip- pitein en Mandarijn, wierden zy minpers, namelijk JariNadhout en Hen- nelijk onthaelt
met antwoort van
drik hommer beneflcns hun ftuurlui- des morgens, beneffens noch eenige
den met hun floepen uit de Bay van andere Mandarijns te zullen komen.
Sothia, op het fchrijven van den Am- Ook zonden zy aen den Ambaflabafladeur, aen fijn boort. Nahetlaeg deur tot een gefchenk
vier hoenwater afgewacht te hebben, voeren ders, vier enden, en een pot drank,
,
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zy

al te

zamen met de Kapitein r^«

der IVerf, en Schipper Pieter Janfz.
vlieg naer het Hokpeufe gat, om de
diepte en vordcre gelcgentheid der
zelver wat nader t'onderzocken.

Des namiddags quam de tolk van
met eenige Tartaren aen

met beleefde plichtplegingen.
Tegens den avond quamen de

verzelt

en ftuurluiden weer aen
boort des AmbalTadcurs, en vèrhaclden een anker van het gebleven fchip
Ankeveen te liebben gevonden ,dat

fchippers

,

Ziiingpoui

zy noch meinden wederom te krijboort des Amhafladeurs en verflag gen. Over degelegenthcid van'tgat
doen hoe A'o/5'e/ des verleden nachts zouden een fchriftelijk goetdunken
in Ilokjieu wasacngelant en des mor- te zamen inftellen
hoe de fchepen
,

:

,

gens de paerde gereet waren, om hem
ler gehoor by de Beftierders te brengen. Voorts zeide hy vanden Vclt-

,

en zekerfte

het Houfieuje gat
en buiten te komen hadden
gelijk
ook des anderen daegs gefchieden.
Hier
Ee z
beft

in

:

;
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Hier op deed d'Ambaffadcur den en na vcreifch zou aengenomcn
ScheepsraQd vcrgadcrcn,cnhen voor- worden, met by voeging van verfchcihoe wel nodig en dicnflig de betuiging en redenen,
ftellen
Dan d' Ambafladeur moed acn
zouzijn inüukvandcnverhooi ten
handel, dat de drie fchepen, indeBay land komen, op dat zy, nadenzelven gezien en gefproken te hebben,
6'o/'/^Aïby elkander leggende, aldaer in
ante beter daer van aen den Keizer konmede
ten
dcNedcrlandfche Bay
kerquamen. Enaengeziende Schip- denfchrijven.
Verfcheide redenen wierden daer
pers en Sri^rluiden het Hokfieufe gat
tegen
van d' onzen ingebraght
onderzocht:
die
tezamen nader hadden
ook daer over een fchriftelijk goet- voor cerft wat fchenen te gelden:
dunken gegeven, zo verzocht d'Am- doch drongen eindelijk acn ,navoorgaendzamcn gehouden gefprek, dat
bafl-ideur hun voorder gevoelen en
belluir
of voor den dienfl: van de d'Ambafladeurmoeft.hoeeerhoelieKompanjie geraden zou wezen de ver aen land komen , om over d'opals anders, zelfs met hen te
drie 6'chepcn voornoemt binnen de reize
zelve Bay met goet weer en wint te Ipreken met andere redenen meer.
laten komen. Waer op eenpariglijk Wanneer zulx gefchied was , kon
beflooten vviert voor eerft by voor- d'Ambafladcur weder aen boortgaen,
tot befcheit uit Peking zoude gekoraet de fchepen Konflance en Tiger,
ten tijde van handel te laten binnen men wezen. Evenwel wierd dit by
komen. Wacr op de Schippers weder d'onzen in twijfel getrokken,
Eindelijk was het befluit zulx aen
na boort waeren gevaren zich richtcnde na het befluit, genomen by den den AmbalTadeur zoude verwittight
worden. Tot het lolTen van de paerAmbafladeur en zijnen Raed.
Kort na den middagh den veer- denenosjeswasordcgeflelt.om die
tienden, quam de boot van vlaerdinge met een Jonk uit de Bay sznSothia te
wederom van //o/y/(?^aen boort, met halen.
Des anderen daeghs zouden over
twee koebeeften, drie verkens, poten verfcheide fruit, den handel fpreken daer in zy vsrjes met drank
meinden al wat acn vaft te zijn te
rot fchenkaedje als anderzinis door
beneven fchrij- meer, alzoo alrec byplakaet de hanNohel gezonden
Harthouwer en Van del aen ieder met de Hollanders op
ven van hem
lijfftraffe was verboden zonder verder Does, van den dertienden dezer
behelzende hun wedervaren aldaer: lof daer toe te hebben.
De Bcftierders zouden eenigeverte weten
hoe dat zy den elfden deZ.'/w/^/m^
waeverfchinge
acn den Ambafladeur tot
zer voor de brugh van
ren aengckomen ; en in 't voorby vereeringe zenden.
Daer was gerucht in Hokfieu, hoe
vaeren van den Stedehouder van
meteenige
Minjuzeen verwellekomt
de flerktc ^«c/t?»^ ; op het eilant Fortnoja , door drie duizent Taiwanfe Sitoebereide fpijze
tot Hokfieu waeren terftont by den Vclt-overfte nefen twee maenden lang belegert
Siangpoui by den Koning, en daer na was gevvecfl: ; doch vruchteloos na
by den Konion ter gehoor gebraght. Tamjui hadden moeten vertrekken,
Met vriendelijke plichtplegingen met verlies van hunnen Overfle, «Sec.
was deze cerftc bezoekingh afgelooDen vijftienden , des Zondaghs,
pcn en bleven des middags byden droegh zich by den AmbalTadeur
Velt-overfte ter maeltijd onthaelt. niets toe maer verwachte noch naHebbende des anderen daess zich der tydinge van Nobel cï\ de vrienden
weder tenhoveals vooren vervoegt, ïn Hokfieu
kregen met overleveringh der brieDen zcftiendenquamenvierManven van hun Ed. o^ Batavia, benef- darijnsvanden Veldoverflei'Mw^/'P/^i
fcns de lijilcder gefchenken mede en Konhon aen den Ambafladeur geeen gewcnfchr antwoord
te weten, zonden en totververiching verecren
dat d' Ambafladeur was aengenacm, met
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Men zeit onder de regering van
Keizer Yu die des jaers voor de eec5
j
T T !
boorte des Hcilants , twee duizent
twee hondert en zeven , na Keizer
Xun, op den Rijxftoel tradt dees vermaerde drank der Sinefen van rijs al-

Hondert twintigh Kanajlers oftivee
lafl rijs.

,

Vijfen vijftig hoenders

grote potten met Sineefch

,

bier.

Zes

•

I

.

Vijf en zejiig enden.

Veertig

221

begonnen is gemaektte worvinder was Ilie genoemt.
Wanneer de Keizer dien vocht geproeft had welk eengrote fchade ,riep
hy ,JIeept deze drank ten Rijke in. Ik
lereerft

koe-heejlen.

den.

Twintig verkens.

Negen en tivintigganfen.
Hondert water-limoenen:

De

:

Naerdien meermalen de naem van jpel ook mijnen fiam den ondergang te
Sineefch bier en drank zal te voore vore, en den weg tot den-val des Rijks,
komen, dient een weinig daer van in door dezen drank. Dat Yu in beide een
wichelaer geweeft zy , heeft d'uit'tkortaengeroert.
Ds drank der Sinefen is velerlei. komft namaelsgcleert.
De vinder wiert tot pene van dien
D'ecrfte wort g&noemi 'Sari/ifoe of
uit
gepcrft
of
Sampe en getrokken
nieuwen vont ter baliingfchap gerijs. Dees is wit van kleur, als onze
doemt, en dengenen een zware ftrafFranfe wijn
waeromzy ook^^w^É' feopgeleit, die by zijn Ie ven zich onI

i

,

I

1

:

\

dat

's

drie derlei witheid

,

genoemt

word.
j

De tweede wordt
noemt

:

is

ge-

Loofzioe

bruin van kleur

,

[

als

de

Duitfche Mom, liefelijk vanfmack;
maer geweldig fterk.
De derde wort Tzonzui genoemt,

enby eenigevoorde
ften

hy evenwel de kunfte van den zelven
te maken na dat zy eenmael verbreic
was, niet kunnen beletten.
,

beften cnfterkj

,

klaer

,

helI

der en blinkend, als de klaerfte Bronswijkfche
fmaekt als Spaenfche Wijn , en is ook niet minder in

Mom

Behalve deze dranken is in Sina
zeergemein de drank gekookt van
,

drank van geheel Sina gehouden.

Hy is hoog root gekleurt

derwondnaderhantzulk ecnllag van
wijn re maken. Danfchoon Yu ^^n
kunftenaer van dien vocht balling
's Lants beval te zwerven;
zoo heeft

i

:

\

j

,

het kruit Thee of Cha : desgelijx een
ander, dien d' onzen bonenzopnoe-

men: welk, zooeenige willen, melk
is,

met Pekingfe boter gemengt

j

krachten en werking.
Deze drank wort by d' onzen gemeen elijk Mandarijns en Sineefch
bier

!

I

genoemt

De

vierde drank
een foort van
brandewijn, word geheten Hotzioe
dees is klaer en helder, en veel fterker
dan onze brandewijn; word byd'on,

zen gemeenelijk

lïerke

:

,

!

Arak gehe-

de Sinelen leggen de druiven in of
konfïjtenze voor winterkoft tewe,

:

j

ten diende Sinczen, met het bydocn
van zeequabbcn.zeer hitzig en onge-

Verfcheide dranken of wijnen perook uit vruchten als
onder andere uit de vruchten Lichi.
Nergens by na wort wijn uit druiven geperft als alleen in het Landfchap van Xen/i : hoewel die op verfcheide plaetfen in i'i»^ groeien: want
fen de Sinefen

ten, zy koken die eerftop, in grote
potten en gieten 'er dan iyroop van
zond maken.
zuiker boven op.
De vijtde drank is genoemt Kietzjoe,
In de gefchenken voornoemt,
en by d'onfcn A;//c/>; is mede een foort wierd de Koningh Singlamong
niet
van brandewijn hoewel niet zo fterk vermaent of dfS eenig gevxagh
gealsdevoorige,rootachtigvankoleur: maekt, daer op eenige bedenkingen
dees is veel gebruikelijk op onze en fchenen te valkn. De
Mandarijns
de Sinefe fchcpen , onder dekuft van wierden op aenmaning van Ac/^tV
ieSina.
der met zilver bcfchonken De zelMecftaldeze dranken worden uit ve Mandarijns behandigden den AmRijs getrokken, een aeloudevont der balTlideur twee
brieven
d' een van
Sinefen.
KonJlantiJH Nobel, Harthouwer en Van
:

;

'.

,

j

j

i

;

j

{

:

Ee

z

der

Mantjri
^'fi'",^'-

mc. Iw 2.
/. 5-4.

:
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der Does

,

den vijftienden dezer ge-

^

en d' ander van Harthou-

dagtekent
veer^'m 't byzonder. D' eerfle behelfde hoe dat zy op den dertienden dezer hy de Beflierders, ivegens denhan:

\

1

|

gefproken ; 't welk haere
Hoogheden wat -vreemt Jcheen voor te

del hadden

j

\

komen verkerende daer niet te willen,
van [preken voor al eer d Amlaffadeur
met den hrief aen den Keizer aen land\

'

,

\

en hy ben gezien en ge

,

een verzochten te weten of d' Amwas , op het begeren van de Beftierders, te landen antwoordc hy dies wegen al aen den
Houpou KonfLmtijn Nobel te hebben
gefchreven
daer op hy antwoort
was verwachtende en haere Hoogheden vernoeging zou gegeven worden beneffens andere plichtplegingen. Na onthael met wat eeten en
Spaenfchen wijn vertrokken zy weder
om hunne Meerters verllag te
doen.
,

:

:

,

ti^aere gekomen

Keizerrijk

bafTadeur gezint

[

:

'/

,

:

,

fprokcn , en over het Gezantfchup' te za-

,

nten zouden hehhen leraetjiaegt : Ja konden anderjïnts geen volkomen geloof in
het Gez.antfchap Jle/len: fnet meer anderereden. Het hejluit was zoo wanneer
zy de maniere van het Amhaffaetjchap
met den Amhajfadeur hadden vafi geftelt , dat dan de koophandel van zelf\
wel zou volgen , achtende den handel
voor een geringe zake zy zouden voorts
onderflaen met de Faktoors over zijde
tegen s peperen Sandelhout zien te Jpre-

|

,

\

Des namiddags quam fchipper /'/£'Janjz. Vlieg uit de Bay van Jo^/j/iJt
weer te ruch medebrengende hec
affchrift van het teüament
als ook
d' Inventaris der nagelaten goede
ren van Schipper Jan Hendrikfz. op
ter

,

,

.

,

de Konjlance.
BenefTens verfcheide briefjes van
geringen gswichte
want den veertienden dezer was de vlieg door
den Ambafladeur dcrwaerds gezonken.
De brief van Harthouwer in'tby- den , op het verwittigen van des
zonderbekrachtighde het voorgaend Schippers doodt by brieve , door
befluit
dat nootzakelijk zou wezen, d opperhoofden der andere Sched' Amhajfadeur met den eerjleninftaet- pen
om van alles nader bericht te
fie engoedeorde naer Hokfieu quam : nemen, en daer van den AmbalTadeur
dat van ter zijde vernomen had de han- verflag te doen.
del dan zonder twijfel wel zoude voortDan aengezien het zich liet aen:

:

,

:

|

,

\

,

zien

gaen.

,

dat

d'

j

mogt komen

D'Ambafïïideur had des morgens
met den vloet voor het bekomen
van de brieven voornoemt , aen Nohel en d' andere in Hokfieu met de
boot eenen brief gefchreven, en daer
mede op hun fchryvcn van den dertienden dezer geantw'oort.-Dees hield
,

m

j

'

dat in gevalle de Beftierders in
Hokfieu op het landen van den Amhaf
:

Ambairadeur wel haeft
te landen,

zoo fleldehy

eenordc,byvoorraet, op zijn gevolg,
en bericht voor den Hof-meefter,
alsmede een ordening ophet landen,
in gefchrift
om alle verwerringh
te mijden
waer na een ieder zich
zou te fchikken hebben. En luiden de zelve van woort tot woort
,

:

aldus

jadeur hieven fl aen en hy langer vertoeving de handel daer hy verachter ingc zoude komen te lijden zy hun fchrif
,

Orde

op

het gcvolgh des

,

telijkgoet dunken den

den laten toekomen
laffadeur hoe eer

,

,

Amhafadeur zouals wanneer d' Am-

Ge^AUtjchaps.

Hoe

hoe grootmoediger

vermeinde naer hoven

gcwichtigh deze bezending

om van d'E. Kompanjie is zal een ieder
haere Hoo^Joeden vernoeging te doen en kunnen begrijpen.
Hoeachtbaerlijk
de zake te bevorderen. Midlerwijle de zelve dient te werden verricht, in
henaenbevelendejlechts welop denhan-' opzicht van onzen wijdberoemden
delte letten, en dat zy daer in niet ver- ftaet
en lieve Vaderlant als ook
fchalkt wierden.
hoe veel d'eer en voordcel onzer
Aen de Mandarijns, diedefchen- lantsluiden, en d'E. Kompanjie aen
kaedje hadden gebragt en ook met dit Gezantfchap
is gelegen , kan men
met
te

komen

,

,

\

,

1

,

:

,

;

-

1

van Sina cfTai/ïni.

met woorden

genocgzacni

niet

Edelluiden en Soldaten

uit-

doch nie-

:

ttrtnogen uit te fenden

ffiant

drukken.
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•

of lazonder
het
den
Sekrij
,
j
P
goede orde, deucht ,
dan de.o,
Dcwnl
i
n
'^'"''f
alvoorens zal hebben
,,' ^
jaenier
die
perionen
der
jj
j„
en welleventheit
j- 1
"'-"'-'"-"
j
11*^
a/ent, die, des noodioh ztmde , den
wonen,
byzuilen
.
n^
1
j
deze bezending
11
i„it
j.
j
5
Amba adeur al heiben aen te dievoor een voornaem hoottpunt moet ^^^

^

...

,

i

,

ten doorqaen

,

,

,

•

t

,

,

1

.

1

,

'

aengcmerkt en onderhouden wor-

den, zoo is lichtelijk t' oordelen,;
wat viijt en naerftigheit daer loezalj
dienen aengewent ten einde altoos
onze quade omgang en vuil aenftellen geen hinderpael van een goeden

V.

,

^^» ieder

j

wat hoedanighe'idt
-ƒ » fi^ fich te wachten hebben,
\^vooral van dronkenfchap
kyven of
^"^'f^ » die daer uit veeltij dts komt

1

,

,

^.
n,
j
Dit dan by ons in ernftig bedenken
genomen hebben wy nodig en Uienüigh gca9ht eenige korte orde aen
het gcvolgh vanoittedoen Gezandfchap voor te ftellcn met uitdrukkelijkenlaft.dat een ieder wel zal hebben te letten dezelve ftips na te komen op pene van buitengewoonelijk, in deze gelegentheid van zaken,
met afzetting van ampt , verbeurtmaking van goederen en huur als
anders ,ftrengelijkgeftraft te zullen
werden na gelegentheid en vercifch
van zaken.
.

'van

h

|

uitflag komt te veroorzaken.

,

I

«

,

,

1

/,y^^.,^.,^^
,

,

^^,/
^^^

^^,
.

^^^^ ^^

.

^.^

verbeuren drie maenden fol^^ ^^^^^^^ ^^^^^ <verbeurt.
^,„ f,ij ,^ .,^„

^^^,.

^^^..
j

y,,^ ^^ ^^ g^^/^.^ gefondente ier^,,, injgelijx die 'eenige tvvift , moeite

, gekijf of onrufl onder elkandre , of
tegen iemant anders Jal komen te veroorfaken , zal op gelijke ivijze gejlraft

'

worden.

,

VI.

,

Ieder fal zich met lyfondere eerr
hiedigheid ontrent en in tegenwoordig-

I.

Gekomen aen land

,

zal ieder rech-

vervoegen na de verordende plaetfe ofloos ie, zonder van het ge
;/a,t
volgh zich"te mogen afzonderen
by uitdrukkelijken lajlvanden Ambaf-

telijk zich

,

heid van den Jmbaffadeur met ongedekten hoofde heiben te dragen : gelijk ook de Edelluiden en Soldaten , als
andere hun Opper -hoofden met alle
^^erbiedigheidt fullen hebben te ontmoeten en gehoorjamen : van gelijken
ook onder den anderen
en byfonder^
lijk de
Sinefen in alle beleeftheid en
,

Jadeur.

vriendelijkheid te bejegenen en han-

II.

delen.

Ieder zal fijn opgeleiden

lajl

en be-

ding) %etroulijk en naerftigh by der
en in 't werkjlellen.
,

VII.

hand nemen

Putmans, als meejler van de Gefchenken en Schenkaedjen, zalbyfonderlijk acht nemen op het pakken, en verdeeN iemant zal vermogen uit de Loosje len van de Schenkaedjen , ten einde
te gaen, zonder weten vandenSekritadefelve met en onder fijne kennijfe wel
ris ofAmbafjadeur.
verzien , en voor bederven en nattigheid mogen iverden bewaert , en van
alles naeukeurige aentekening houden :
IV.
III.

om

De

Hofmeefier Ruwenoort zal het
gefagh en onder bevel hebben over de

ook in een fchenkaedje - boekje

werden gebraght

te

:
daer toe hy me.
de - hulpers zal konnen gebruiken. Ook

*

zal

a jijpjim.
*'»•

:

,
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meefler der plichtplegindat dorde ,
heihen te letten
eren
dtenacnaaende , wel iverde gewent en
zal hy

,

,

Keizerrijk

over het reistuigh en pakkaedje
Van Altcren

als

,

't

,,

meiijk, Kuiper en

\

daer op

en in

VIII-

die

raed

op bet huis-

V gebruik

dragen

Op het luiden van de klok , aen land
iegelijk op zijof onderwezen , zaleen
moeten
verfchijvlaetfe
ne verordende
nen -n het gebed : te doen' s avonds ten
zeven uuren , door den Sekritaris of
iemand anders : op pene van een rijx,

mede

als

tui-

.-

hyjonderlijk Ju Hen hebben te letten,
nette aenteekeningh daer van houden

onderhouden.

daelder

,

:

d/e zonder wettige reden daer

uitzalhlijven.

\

als overfchepen forge
het felve wederom in getal,

,

en onbefchadigt werden bewaert

,

over-

gebraght en gelever t , ter beflemder
tot hunner verantwoordinge. Zoo wanneer d Ambaffadeur fal
hejlooten hebben te landen of wel van
d' eene plaets na d' andere te vertrekken , of aenkomen /al hem door den
Sekritaris bekent gemaekt werden om
als dan noodige ordre daer toe te

plaetjen

,

,

,

,

Jlellen.

bericht voor den Hof-

Drie

jpeefler.

ten acht uuren, matiqlo

I.

findelijk moeten

Jn den Hofmeefler wordt vereifcht
een geregelt en deuchtfaem leven , foo
in woorden , als werken : aengejien hy

des miden 'savonts
doch net en

tafels fullen dagelijx,

dagjes ten twaelef uuren

,

,

gehouden worden

;

te

weten

van den Ambaffadeur
van acht of
fal een ovael ronde zijn
als onder-hooft het bevel over d edeltien
perjoonen.
Daer
aen
uilen e e ten
J
en
ajfijitnten
fchr ijver s
luiden
d'
: aen fijne rechte hand
Ambaffadeur
Joldaten is heibende. Werd nootjake
Nobel
Putmans Van der Does,
Jijk vereifcht met een goeden exempel
D^ eerjle

tafel

,

,

,

,

,

van vroomheid en deuqht
te

moeten voorgaen

:

d'

,

andere

,

de Sekritaris

:

aen

voorders tegen Johan van Hoorn

lijn e

linke hand,

des Ambaffadeurs
en voorts vier ofvijfteljooren
,

:
eenen ieder beleeft en minnelijk te zijn, foon
leedige
met
plaetfen open. Defe tafel
injonderheid tegens de Sinejen en Tar
dient
worden
ge
van den Hofmeefler
taren , daer wy tegen te doen fullen fal
Ruwenoort achter de Ambaffadeurs
hebben.
Jlaende ; beneffens twee ede/luiden,
••

Geduurende deFrents en Doornik
fe maeltijd fullen de trompetters voor
eerjl , als alles gereet is , en daer na
.

II.

Des Hofmeejlers gefagh en

beftie-

ringh [al heftaen op de huishouding,
in 'talgernein : dat alles ge regeit ,fe-

de fpeel- luiden hun bediening met goede orde oefenen.

digh ook rein en Juiver magh gehouDe tweede tafel fal bejlaen in ^\xden en onderhouden worden ,'tzyaen
lant
of op de reize : waer toe v/cnoott en fes Edelluiden met mee(lil
Schrijvers en Affiflenten,
fler Hans
tot hulpnenooten hem zijn toegevoegt
Stierman
en
den Kamer Lng Jan DuFrents als gemagtigden over den natten lijftocht : en Banning
over de bon , die van de Jwarte jongens fullen
drooge eetwaren
Htin ampt fal zijn ge dient worden. Doch een foldaet fal
onder Putmans bejlieringh en bevel den Hofmeefler mogen oppaffen.
op den drank behoorlijk te achten en
De derde tafel fal bejlaen in foldaveforgen
ten einde alles met de meekok en tolk : daer na fullen de
ten
flejuinigheid werde qebruikt bewaert
Van gelijken zijn Put- Jlaven te famen kunnen eet en.
en beljotiden
bygevoeght
twee gemagtighden
mans
,

,

.

,

.•

,

,

.

,

,

,

,

.

Op

,

van S'ma ,

22^

Op hetfchaffen derfpijze en goede uitdeiling der zelve , zal de meefte zui-

Kapiteins van de Jonken, aen boord
des Amba(radeurs;mct bekentmaking

nigheid oezocht en onderhouden moeten
worden. Daer over dan Putmans, de
Sekritaris Van der Does en de Hofmeefier Ruwenoorc de bejchikking zullen

van de komfl: der twee vaertuigcn,
om de paerden en osjcs te halen;
doch dat dezelve u at te klein wae-

hehhen en met eikandre raetjlagen.
Alle weken zal de Hofmeefier zijn uitgegeven onkofte mgefchrifte aen dtn Sedie , naergezien
kretaris overgeven
zijnde zal aengeteiken t worden , daer
,

,

V behoort.

Berkman wort mede

als

levelhel-

ren

om nacr buiten te varen.

,

Na

eenigh gefprek wierd befioten,
de Kapiteins voornoemt zelfs met
hunne grote Jonken der aenvolgende
ebbe de paerden zouden gaen halen.
Daer toe dan .wierd de Hof-meefter
Ruwenoort geiaft, om mede te gaen,
met nodige orde, opdat alles orden-

mogte toegacn.
Des naermiddaghs quam de boot
des Ambailadeurs weder vanboven,
met den Sekritaris Van der Does bren-

her over de paerden en zorge van dien

telijk

Die te letten heeft , dat de peerden ivel worden qevoert gehavent en
opgepaji naer behoren ; de sge lijx op hunne toebehoren goede achting te nemen
ten einde alles wel Je hoon gehouden en

geflelt.
'

ofTaif^n^.

,

,

gende, beneffens mondeling en fchriftelijk verflagh , twee brieven
een
van Mobel byzondcrlijk: en d' ander
van hun drie gctekent behellende
de laefte hoe d'aciiüaendeaen landkomfte des Ambafladeurs zijner

,

,

hewaert werde.

:

Opliet landen en ten Hove te gaen
wicrt deze orde beraemt.

:

Hoogheid was bekent gemaekt waer
op zy verlof tot het vertrek van de
boot met den Sekritaris Van der Does
hadden bekomen.
:

Eerfielijk twee trompetters voor uit.

Daer na

zes jbldaten

,

met roer en

zijdgeweer.

Van der Werf, Schipper
Pieterjanfz. de Vlieg.

Kapitein

De Heer Ambaffadeur
Hoorn.
Berkmans, ?

,

De

boot had tot vcrverfching ingeladen twalef verkens
vier kana:

Pieter van

ftcrs

:

twee kanafters

komkommers

,,

,,

,

en vijftig potjes drank
Chamchoe : daer van zy de verdciling
aen de fchcpen gaerne wiften , om
ieder fchip voor het zijn icbclaftcn.

,.

Joan van Hoorn, des Ambajfadeurs
zoon.

Nobel

fokje fokjes

Zy

fK Putmans.

(om

lieden fielden midierwijle vaft,

Ruyffer.

crgwaen en wantrou van
dien landacrt voor te komen ) dat
deHeer Ambafladeur, hoeeer,hoe
liever aen land quame gemerkt zon-

Berkman.

der zijn aen land-komftc , volgens het

Vati der Does en Ruwenoort.
Daer aen zes Edelluiden :

Banning.

allen

,

Van Alteren.

zeggen van de Beltierders, aldacrniet
was waer op fy dan des
Heers AmbalTadeurs aen land komfte
uit te richten

Frents.

I

Van Doorn.
Eindelijk Hans Sluiter.

:

te gcmoet zagen. Zy zouden zijner
Hoogheid ook indachtig maken (zoo
Ten zelven daghe droegh zich niets zy het uit eigen beweging niet dede)
toe. Alleen quam de tolk van den een bequame Jonk of twee met haer
Velt-overfte Poui den AmbalTiideur Gemagtigden over twee dagen aen
aen boort van wegen deMandarijns den Ambafladeur te zenden
daer
begroeten, en mede aendicnen: hoe van de Sekritaris naeder opening
de vacrtuigen
tot het loflen der zou kunnen doen. Giileren wacrcn
paerden
op morgen of noch dien fy by den opperden Faktoor van Sin(r^avondftondente komen.
/<r/wo«^termaeltijtgeweefl:,en hadden
Des morgens den achtienden,i geheime zamcnfpraek met ó^tn zclquam de tolk voornoemt, mettwee ven over den koophandel gehouden,
Maec
Fƒ
I

[

'

j

:

I

,

{

,

,

;

'
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Maer de Faktoor had

tot

Gezatirlfchap na

antwoord

't

Keizerrijk

Zy zouden op

den.
|

dien eerften

daer niet in gedacn kon grondflaghun werk zoodanig vervolgegeven
worden , voor d'Ambaffadeur aen gen als de meefte eere van het Amland was gekomen, en de zake, ra- baflaetfchap en den perfoon zoude
kende het AmbafTadeurfchap met vereifchen, welk zijn edele hen geliefhacre Hoogheid had overlegt dat hy de toe te betrouwen. Zy achten zich
henlieden verzekerde, zoo dra d'Am- gelukkig van door des Heer Ambaflabafladeur boven was gekomen, den deursv^ijfenraedcnderfteuntte woronzen de handel alsdanniet gewei- den.tegenhetverfchalkcnderSinefen.
gert; maerbyhaer Hoogheid toege- In den handel was niet anders te doen.
ook noch zoo fpoe- als voorzichtigheid te gebruiken geitaen worden
dig dat een fchip met zijde van dat lijk in verleden tijden was gefchied.
* ftorm-faifoen
naer Japan zoude kon- Men moefte vertrouwen, wilde men
nen vertrekken. Daer toe gemelde wat uitwerken dochmoeft nietalte
Faktoor hen beloofde te helpen al- groot wezen. De Jonken, om de paerzoo het daer zoo hy zeide , aen ge- den te halen waeren aen Minjazeen
ne zijde ontbrak. Zy Fchenen over daer toe onbequaem geoordeeld, om
het handelen der zijde wel vernoecht naer Sothia te gaen. Weshalve deTartezijn, en waeren des anderen daegs taren verzochcen, dezelve neffens
inde Loosjc verfchenen om hen te d'osjcs, meteen der fchepen mogten
begroeten
nefiens de Faktoors van in de Nederlandfche haven werden
den Veldheer met tonen van een bly gebraght. Zy lieden zouden dezelve
gclaet en 't houden ook van bedekte dan boven brengen: waren om het geredenen over 't verdcelen der koop- zwel aen heteenpaerts been vry wat
manfchappen, en 'tgeen den handel bekommert: fouden.om het te verhelpen, eenige Sinefen mede brengen.
raekte; maekten ook de goede gene
De Beftierders aldaer hadden dezer
gentheid van hunne Meefters t'henzoo dat zy zich felfs dage een plaetfe aen d' andere zijde
vvaerts bekent
niet als alles goeds uit dit AmbalTaet- van de reviere laten afkeuren, om den
fchap konden inbeelden. Het quam Keizer voor te dragen van aldaer een
met hun gevoelen t'eenemael over Loosje voor de Hollanders te maken:
een, dat twalef manof daer ontrent waer voor het grond -recht zoude
voor eerft met den Heer Ambafla- moeten betaeld worden. Dan konden
deur aen land quamen. De brief aen niet weten of dat gefchied was, uit eiden Keizer diende voor almede bo- gen bewegenis,of uit laft des Keizers;
ven gcbragt te worden.
(dat zy milTchien wel op voorraet hadDe Veld-overfte had aen hen lieden den verkregen) 't welk men beft zou
verzocht, voor hem te willen opko- kunnen befpeuren, indienze den onpen glaswerk alkatijven bloed- zen den handcl,als op eigen gezag, nu
en lak-korael en andere dingen meer. voor af toe ftonden:welk dan een vaft
Herwaste ivenfchengeweeft, de goe- teken zou zijn , zulke orde al ontfanderen voornoemt op Batavia voor de gen te hebben. Hen was voor de waerhand waeren gefcheept: al zoo aen zij- heid verhaelt hoe ontrent acht of
ne gunfte veel gelegen was. Met tien dagen voor hunne komfte een
fchenkaedjc was ontrent hem wel wat Hollandich mafteloos fchip ontrent
uit te rechten; zijnde van een tegen- de ftormbay was binnen gekomen, en
ftrijdig gemoed daer in met zijnen
weder vertrokken. D' Opperhoofden
voorzaet. Den koophandel hadden verhaelden,dat van .S^/^r/o^w merjapan
zy lieden op het ernftig vragen van waeren verzonden. Insgelijx dat 'er
zijne Hoogheid, verklaert , den Heer een AmbafTadeur met negen fchepen
AmbalTadeur in'tminfte niet raekte; in ftonttekomen waer uit zy lieden
maer hun tween te weten , Nolel en meinden het de Nieupoort te hebben
Harthouiii'rw'^is toebetrout
zoo dat geweeft, alzoo geen andere fchepen
ongetwijfelt dies wegen de Heer Am- dekomfte van den-Heer Ambaiïadeur
badadcur niet gemocit zoude wor- geweten hadden. Mede Üep aldaer
:
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,

:

;

1

:

Moiifi».

,

;

,

,

,

,

;

,

:

;

,

|
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:

,

,

,

,

,

,

j

{
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,

:

:

:

het

lan
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het gerugt vati 't aenkomen van etlijke fen en op te brengen had ontfangen : dat
Portugeje fchepen voor Makau en het aenftonts dezelve in de Jonken hadde
verreifcn ccnes Ambafladeurs,vande- overgefcheept .neffens drie kasjes m-ct za{cbe,n:ieT PekiKg.De Gefanten van de dels, alles ïvelgejtclt. Hadde in het afva^
L/quefe eihndeiï waeren ,2omendaer ren der zehe zeven Jcbeuten ter eere
van de Kotnpanjie en den Keizer ,gffckozeide, noch niet na'er Peking verreift.
Her byzonder briefje van Nohel\u\.- ten : V ivelk hy hoopte de Heer Amhaffade dat goede moedt, het halve werk deur voor welgedaen zoude aennemen.
Zijn Ed.gelaüe aen /J^ifcwöor/, zoo
't geen de
\j2ls ; zich verheugende
dra
de vloet ging, als dan met de paerHeer Ambafladeur geUefdete fchryven. Maer was niets , 't geen hem dennaer/:/o/7/f«,zoofpoedigdesmomeerder ter herte gong, dan de bevor- gelijk, zoude opvaren. Ook quam een
dering enachtbaerheld desaenziene- tolk van de gekomen JonKcn aen
hjken Gezantfchaps,dat hetzelve met boord van den Ambafladeur dekomluider en des Heer Ambafladeurseere fte van de paerden en osjes bekene
mogte uitkomen te vallen waer van maken als mede een brieije verzoehem de beginfelen vry voordelig toe- ken , om aen hlohel in Hokjieu te hefchenen.Dan alzoo van het gelaet der flellen, en of naer boven met den eerSinefen nauhx iet zekers konde ge- ften vloct mogcen opvaren. D' AmbalTadeur feidc datelijk een brieije te
fielt worden , zoo moell de tijd zuix
,

!

,

\

\

,

;

:

j

,

i

j

I

I

(

,

i

:

:

j

I

openbaren.

Zy verklaerdcn.datalde

Beflierders

ongemeen waeren

j

ver-

heught over het Ambaflaetfchap, en
noic te voore zoo heideren aenblik
t'hunnen voordele hadden vertoont.
Het was hem leet hy hen lieden tot
afftant van des Heers Amballadeurs
acnland komüeniet had kunnen bewegen ; doch zoo men de rede plaets
wilde geven had den fy geen ongelijk.
Q&n negentienden , des naermiddags quarn her grootfte Jonk, gegaen
ten zcifftcn dage , om de paerden
te halen, wederom. Derwaerdswierd
aenftonds de tolk gezonden, om te
vragen hoe hetmetdepaerden was
afgelopen. Zy gaven tot antwoord,
dat de paerden en osjes door het krab-

1

,

!

,

1

1

,

I

I

;

:

be- gat

quamcn mee
,

drie

kleinejonk-

cenhalfuurdaernaquamen.
Hofmeeftcr Ruwenoort quam aen
boord met verflag depaerden en osjes gemakkelijk gekomen waeren als
ook hy dien morgen van boord was
gegaen. De Sinefen hadden eenige
zwarigheid gemaekt dar zy d' osjes
niet mede wilde neme.'i: doch had Ruivenoort dacr tegen gcfproken en de
paerden niet willen laten gaen voor
dat zy d' osjesmede namen.
De Schipper Nadhout had mede een
briefje, totgeleide der paerden, gefchrcvcn.D'inhoudwas: dat dien morgen door Ruwenoort d'orde van den
He<:r Amha£adeur , om depaerden te lofjes, die

De

,

,

:

,

,

,

,

,

,

gefchecpt naer Hokfieu. Tot geleide
der zelve, fchreef d'Ambaiïadeureen
,

hneijc,3LenNolx'leaHarthouiver aldaer:

inhoudende, hoe hy hunnen brief door
den Sekretaris wel had ontfangen , en
zich vaerdig maekte or/i met de komen'
de vaertuigen en Gemagttgdcn d' opreize naer Hokficu {ingevalle hem met hun
toekomende goeddunken geen ander bejluit ah de hoven gezondene brief inhield voorquam) f ondernemen. Had

,

,

fuUen klaer maken, en in 't vervordren
van hunne opreize nier verzuimen.
Des avonds mee dm vloet vertrok
Ruwenoort mei iwee vaertuigen.daer
de paerden andermael in waeren o ver-

,

I

,

,

,

goet gevonden met de gehele fioet te lan-

den
nejfens Kapitein Van der Werf,
fwPieter Janfz. de Vlieg.
Dat de Sinejen eenige zwarigheid 0verH overnemen des osjes gemaekt hadden ; doch zich ten laefte gezeggen lieten.
Insgelijx dat niet inde Baey van Sothia dorjlen met hunne Jonken komen^
vermits hunne Jonken al ie plat boomt
,

waeren. D' Amhafadeur had hier op ge: Indien een/g ongeval den heejlen

zeid

over quam , zy het te verantwoorden zouden hebben, en het des Keizers dienfle
was.

tVaer op d' Admiraelmet zijne gro-

tejonken zelfs was hene gevaren. D'Ambafjadeur beval henlieden toch goedeJor-

ge voor ds paerden (leliefden te dragen.
De kasjes met de zadels, als ook 't karosje
voor d' osjes bequamen zy daer nevens.

ff

2

Deze

:

'

Derde Gezandjchap na V Keizer rï]k
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van boven quam

ook wel eenig achterdocht moghtc geven. Dies niettegcnftacndc wierd het wachten van
en alsdan het opgaen
twee dagen

toe met Ruen osjes
paerdcn
wenoort, neffcnsde
Den twintigften viel niet zonder-

Deze

brief

quam hem

ling voor. Alleen verfcheen

deboot

,

van Konfiance aen boord des Ambaffadeurs en gingen d' ondcr-ftuurluiden van Vberdinge Konftance en Bleis-

van den Ambafladeur, vaft gefteld.
Dit befluit wierd den Mandarijns
bekent gcmaekt , en met een befchonken met vijf chits en twalef dasjes, tot vergelding voor d'aengenome
moeite. Op hunne klachte, van tot 20

,

,

ivijk, nefTens dclfelfs floep, het gat
te
ontrent de zantduinen peilen,

om

zien, of 'er geen kanael tot het inkomen der fchepen te vinden was. Ook
quanien eenige kleine Jonkjes van
boven aldaer in de Baey.
Den een en twintigften , des morgens quamen aldaer twee fpeeljacb-

lang wijlen met lijftocht niet waeren
verzien , wierden hen vereert vier
,

,

,

:

,

te halen.

j

Opdevra-

of zy gene

ge des AmbalTadeurs
brieven van Nohelcn Hartbouiver bragten gaven zy van neen tot antwoord:
'cgeen den Ambafladeur watvreemt
voor quam , en vond goed hen lieden
te verzoeken om eenen Hollander
meteenen brief na Hokfieu aen Nobel
te zenden onder voorgeven om van
hem te vernemen met hoe veel volks
en reistuig d' Ambafladeur beft, zonder haere Hoogheid te beledigen,
zoude mogen boven komen. Dit
ftonden zy in 't eerft na eenig geiprek, toe maer gekomen tot nader
bedenken zeiden zulx wel konde
gefchieden; maer als dan een van hunne Jonken, nefTens twee Mandarijns,
medemoeftengaen, om haer Hoog,

-^

:

,

Hoogheid boven

ganfen
zes hoenders , zes enden,
een verken en vier zakken rijs tot
lijftocht. Des middags wierden zy by
den Mandarijns naer beft vermogen
onthaek enwachre d' mbafladeur
alleenlijk naer tyding van boven.
Den twee en twintigflen quamen
de ftuurluiden voornoemt , die het
gat ontrent de zantduinen gepeilc
hadden, wederom met verflag van
hun wedervaren. Ten zelven dage
maekte d' Ambafl'adeur by brieve Kapitein/j« Naelhouthdf.Qm hoehy beiloten had op morgen de reis gezamentlijk naer Hokfieu t' ondernemen
met byvoegen van goede zorge over
,

ten aen , met drie Gemagtigden twee
van haere Hoogheid en een van het

Opperhoofc van Minjazeen om den
Ambafllideur uit name van haere

,

,

,

:

,

,

alles te dragen.

,

Den drie en twintighften

,

des mor-

gens quamen de twee op gifteren ge,

komen

vaerruigen of Speel -jachten

met de Gemaghtighden weder

,

Dan de

boort.

;

aeft

zelve waeren veel te

, om het reis-tuigdes Ambafladeurs en gevolg naer boven te brengen. En alzoo zy op den een en twin-

klein

,

tighften, tot opvoeren van hetreis-

heid verflag van hun wedervaren te
doen. Dan ingevalled' Ambafladeur
den brief wilde inhouden wouden
zy gaerne ten gevalle van d' Ambaffadcur tot over morgen waehten en

tuigh des gevolghs

aenboden

,

zoo

veel Jonken

de Ambafladeur be,
geerde wierden zy als nu om een der
zelve verzocht. In 't eerft fchenen zy
daer toe te verftaen doch zeiden nahem als dan, zonder bezoeken, alsan- derhant het zelve niet te kunnen geders met al zijn reistuig in de Loosje fchieden. Dies de Ambafladeur hen
leveren
ook zoo veel Jonken tot lietaenzeggen: dat dit een Rijk van
overvoering van het reistuig, als hy goede regering was, en zeer verwonbegeerde. D'AmbalTadeur vond goet dert te zijn, men op hun woort geen
dit den rade,dacr tegenwoordig in be- ftaet mogt maken alzoo op eergiftedenken te geven namelijk , dat by ren hem zoo vqq\ Jonken tot opvoer
het wederkeren van deze Manda- van het reistuig aengeboden hadden,
't zelve wel eenige haspeling
rijns
als hy begeerde. Het welk zy noch
hacrHoogheit
veroorzaniet ontkenden, maer zeiden zich
ontrent
kon
ken: ten andcrcn,dat met het wachten daer op nader bedocht te hebben, en
van iwee dagcn;als'er dan gene tyding zulx niet op zich doïften nemen leg
als

,

,

,

,

,

,

,

,

;

:

:

,

j

,

gende

:

Viin S/fia, ofTaifin^.

gende de fchult op den Tolk die
't zelve qualijk. over gedragen zou
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brengers wierden ck)or den Ambafla-

,

met zilver befchonken.
Het Opper-hoofd liet den Ambafom iemant van de zijne, fadeur zeggen wat te moeten wachbafllïdeur
neffcns een van hun Gemaghtigden, ten- zou hem een briefje medegeven:
naer boven te zenden om fchriftc- Ten lede quamen eenigcMandarijns
lijkc orde van den Velt-overften te aen boort van \\i:zJonk, met te zeghalen, waer na hy zich te fchikken gen dat zy uit laft van het Opperhad: desgelijxeenvaertuig, om met hooft dier plaetle quamen om alk
deiir

-

Dierhalve verzocht

hebben.

d'Am-

,

,

,

,

,

een van de zijne naer boven te gaen.
Dit ftondcn zy toe-- doch zonden een
weinigh tijts daer na den Tolk en
heten zeggen zy zouden een Jonk,
tot overvoer van het reis tuig, als anderzints geven: dies d'Ambaffadeur
den perzoon en brief te ruch te hou-

kiften en kaflen te bezoeken. Zeer
qualijk nam dit d'AmbafTadeur op,

zeggende, meteenig gclaetvan verftoornis, dat door dc^Mandarijns hem
was belooft , dat al hun goet door
hen onbezocht en onbefchadigtin dé
Loosje zouden worden geleverc, en

,

:

den had.

hy ook

Weshalven aenftonts het

reistuig en goederen

,

tot

de.i\

liever weder na boort wilde,
zulke onredelijkheid te lijden.
Door welke woorden zy van hun

nafleep

gehorende wierden gefcheept.
Ook fchreef d'Amballadeur een
briefje aen Kapitein Naelhout : luidende dat met de boot van Konftance een
briefaenhemwasgerchreven:daerby
d'Ambafladeur het nodige had laten
weten. In het fchrij ven dezes was hy
bezigh met hun reistuig en perzonen
in de Sinefe /o«/^f « over te fchepen,om
naer boven tegaen: daer in zoodanige
moeielijkheden ontmoet haddcn;dat,
op het verzoek van de aldaer byvvezendeMandarijns, hem en d'Opperhoofden van de Schepen op 't hoogflcAviert acnbevolen engelaft van alhn byzonderen en ongeoorlofden
handel zich te wachten alzoo dezelve dezen Gezamfchap niet alleen
nadeligh maer derKompanjie oogmerk en handel daer door zoude
worden verachtert. Zoo bleef hy dan
in 't byzonder aenbevolen daer op
.
goedezorge te dragen, datdedienft
der Komp.mjie na behoren wiert gevordert en betracht.
Des middaghs vertrok d'Ambafladeur van boort
om d'opreis naer
nokflem'ondememcn :quam ontrent

als

,

voornemen aflfanr deden. Evenwel
vertrok hy tegen en avond zonder

:

|

j

j

[

!

{

,

ten drie uure aen M/«/^C(?f«. Het Opperhooft dier plaetfe zond hemeen

I

;

groet- briefje toe, enliet zcggcnniet

wel te paste zijn, zoude anders den
Ambafladeur komen bewellckomen
voorts liet hy den Ambafliidcur en
zijn gevolgh, door zijnen Hoveling
eerft met bonen zap befchenken en
daer na met vier bakken eeten. De
,

I

De mede gekomen Manda-

gingen aen den Velt-overfte de
komft van dzn Ambafladeur bekent
maken, en met een te vragen: of het

Hoogheit gehefde , hy in de
Loosje zoude gaen: ofwel eerftby
zijne Hoogheid komen
ook liet
d'Ambafladeur zijne komfte datelijken aen Nolel en Harthouwer weten die aenftondsaen h^ijonk qua
men den Ambafladeur verwellekomen. Dees vroeg hen ook datelijk na
den toeftant der zaken en of'erzezijne

j

1

\

j

f

:

,

|

,

'

Lamthay.
rijns

;

,

d'Ambafladeur quam,ter oorzake d'eb begon te gacn,ontrent een halve uure van Lamthay ten anker lichte
met den vloet weder het anker.en verviel met den dag voor de brughvan
brief.

,

!

,

\,

1

dertzijnjongftefchnjvensnietmerkwaerdighs voorgevallen was, en of
zy noch even goeden moet hadden ?

Waer op zy antwoorden van

ja, en

noch beter als te voore: alzoo des vorigen avonds de Faktoor van Singlamo»<i^, noch in de Loosje waere geweeft engezegt hadde, dat'er zeven
honderd pakken zijde in voorraetwaren ,dietcgensdekoopmanfchappen
der onzen zouden kunnen omgezet
worden: ook ó:\.iSingLr,iong voorde
helft in den handel zoude deel hebben de Velt-overfte voor twee derde
delenin d'anderehelfc cndc Koiihon
:

I

:

ol

Stadthoudcr voor een derde

deel.

I

'

Ff

3

Mede

:, .

Derde Gezantfthap na

2p

vcrhaelden zy lieden, hoe
dat'cr noch geen ander huis voor den

Mede

,

!

Ambaifadeurwasklaergcmaekt: dat
zy alle mogehjke naerltigheid had-

I

;

Keker rijk

't

die de Mandarijna
draegh- zetels
zeiden niet te hebben dies d' Ambafladeur ccn uit zijn Loosje liet
:

:

halen,

denacngewcnt; maer akijtsdoor de
Sinefen waren misleic: dat henlieden
drie vcrfcheide huizen waeren aengewezen, die door hen, 'teen voor,;
en 't ander na, voor goed gekeurt
waeren maer 't zelve was t'elkmale
door de huisheeren weder af-getepen. Ja, hadden des voorigenavonts
noch een huis aengewczcn maer
't zelve was des volgenden morgens,

Na dat de Mandarijns voornoemt
noch eenigetijt gewacht hadden en
Nohel niet gekomen was verzochten zy verlof, om te mogen vertrekken zouden op morgen weder' komen welk hen wiert toegeflaen
D'Ambaiïadeur verzocht zy hemby
zijne hoogheid wilden verontfchul-

vermits het van Singlamons volk was,

hoof quame.
Onderwijle quamen Nohel , Pittmans tn Ruwenoort neflens de gemelde Mandarijns met verflaghdat'er
een huis voor den Ambadideur wierc

1

I

:

;

vaerdigh gcmacckt

vooraf geweten had; dat'ervan den
Keizer orde was om een nieu huis
voor hem te bouwen,
Niettegenftaende de harde regen,
vervaerdigde d' Ambafladeur zich,
om zijne hoogheid te gaen begroe-

|

,

\

I

ten.

I

'

'

|

zoude wezen.
j

maeken

zijne komfte bekent

quaemen wederom

,

te

me-

,

i

:

:

,

Dan alzoo
uitft;el

,

het regenachtigh weverzocht d' Ambafladeur
tot dat de regen over
en

j

Nohel weder van den Veldheer geinigclijx

-

gcfpreide lap laken, ter zijde

van hem.

Toenwenfchte d'Onder-koningh
den Ambafladeur veel geluks toe
daer voor d' Ambafladeur metplichplegingen hem niet te goede gaf:
zoo dat deze eerfle bezoekingh met

Hy vraeghde

na des Keizers brief, ofd'Ambaffiideurdien by
pallakijns ofi hem had: alsookdatzy met d'eerfl:e
,

:

,

plichtplegingen eindigde.

,

komen was

Eerl[l wierd hy voor den Onderkoning Sinolameng
onder het gcjuigh van verfcheide Ipeel tuigen
gcbraght, (die hem wellekom heeten) en gewezen aen zijne linke
handt (de hooghfteby deTartersen
Sinefen) op een laegh bankje te zitten, envcryolgens Nohel, Harthouwer,
Putmans en de Sekviiaris Ta» der Does,

opeen

'

de brengende eenige paerden om
den Ambafl^ideur voor den Onder - koningh Sïnqlamong te brengen
der was

dat

bairadeurs,van Batavia herwaerts aen.

vertrekken, en aldaer zoo langfchjven, tot dat een huis voor hem klaer

om

mede

,

zocht.om weder naer boort te mogen

ren,

als

:

Nobel, nt^tcns Putmans Qn Ruwenoort,

De Mandarijns, die den Ambaffadcurgehaelt hadden, en dien morgen naer den Veltheer gegaen wae-

:

hoogheid den Ambaiïadeur ten
hovc verwachte eneer d'AmbafTadeur zijne zaken by zijn hoogheid
verricht had zoude 't huis al klaer
wezen.
De Veldheer had mede gezeid ;
ingevalle hy de komfte des Am-

andcrhnrs liever zoo lang aen boort
gebicvtn hebben.
Den vier en tvvinrigften quam vervolgens mede een Mandarijn vraegen: of de Heer Ambafladeur eenige van zijn volk wilde zenden, om
het huis , dat zy nu voor hem uitge

naer den Vcld-overfte, met verzoek
of hy ordre tot een huis voor den
Ambaiïadeur wilde gevemen ook dat
een HoUandlchen Ambafladeur toch
door zulke beuzclingen zijn aenzien niet moght benomen worden;
of anders dat hy by voorract ver-

digen, dat, wijl het zoo hert regende.
en hy noch geenewooninghad, niet

zijne

:

Hyzond

:

,

-

te bezien.

:

,

,

kozen hadden,

,

ten

weder afgezeir.
d'Ambafladeur was hierover vry
t'onvrcdcn
als die zoodanige on
bcrcheidenhcid van deze BeÜierders,
of de daer toe laft hebbende Manzoude
darijns niet verwacht had
,

,

\

eindelijk

\

I

gclc-

,

:.,

van

S'ina ofTaiJïng.

gelcgcmheid aen den Veldheer zoude opgeven, hoe veel kiften en kaften,
tot de fchenkaedje na boven te voeren van node had: die als dan tegen
beftcmdc reize naer boven zouden
klacr gemaekt worden.
Insgeiijxdathen Jonken en vaertuigen tot aen land halen van des Keizers fchenkaedje-goederen, door den
Veldheer zouden bcftelt worden
d' Ambaftadeur antwoorde daer op
dat des Keizers brief niet hadde mede gebragt ter oorzake van het fterk
regenen en hy niet wifte of hy zijne
Hoogheid zien of fpreken konde:
maerdat zijne Hoogheid den zelve,
als het hem geliefde ja al was het op
,

,

,

,

,

morgen, konde bekomen. Het getal
van kiften en kaften zoude mede by
gelegentheid opgeven en zoo dra by
's Keizers gefchenken konden komen 't zelve zijne Hoogheid aendienen. d' Ambalfadeur verzocht mede
des Koningshulpe en goeden raet in
deze bezendinge welke raed by hem
ftips zoude gevolgt worden en dier
gelijke meer. De Koningh zeide:
d'Ambaffadeur by gelegentheid xcn
Hoof zoude ontbieden om wegens
,

,

:

,

,

het Gezantfchap re fpreken.
Van daer gingen zy byden Veldheer die de Ambafladeur mede na
,

zijne gezontheid vraeghde

,

om

dat
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DeAmbaf-

ver naer P<?if/;;^fchrijven.

fadeur verzocht mede zijn Hoogheits wijfen raed in dit tegenwoordig
Ambafl"aeifchap; alzoo hy 's Lands

gewoonte

niet wift , in welke onwetentheid de Heer Ambafladeur
verzocht, door zijn Hoogheid wat

mochte ontfchuldight werden
de

ftjn

hulp en wijzeH Raet

:

zou-

ftips ach-

tervolgen.

De Ambafl^ideur zeide vorder, hy
woude op morgen zijn Hoogheid
met eenige Rariteiten van glazen
en andere fnuiferingbefchcnken , die
verzocht in dank geliefdere nemen.
Zijn Hoogheid vraegde aen den Heer

Ambafladeur, of hy al goede ordre
op de Schepen had geftelt dat zijn
volkgeenoverlaft aen de zijnen foude plegen oft geen koopmanfchappen ter fluik aen land brengen. De
Ambafladeur diende hem daer op van
ja: en in gevalle iemantfodanige ordre quamcn te breken, fouden alfulken naer behoorengcftraft worden.
De Veltheer wees den Ambafladeur
mede twee Mandarijns toe, die zeide zijn Gemagtigden zouden wefen,
alsyerwesaen den Ambafladeur zoune laten weten en verzocht die zelven gehoor mogten gegeven worden:
waer op d' Ambafladeur affcheid verzocht; doch zijn Hoogheid nodigde
hem om eerft wat met hem te eeten,
't welk
gefchiede. Zijn Hoogheid
zeide onder 't eeten , hy woude den
,

;

:

vanzooeenc verre reize quam: hoe
ook de vrienden op Batavia al voeren. Waer op d'Ambaftadeur hem
met gelijke plichtpleginge antwoor- Heer Ambafliideur met eerfte gelede en met een bedankte voor de gentheid te Hoof ombieden, om van
Mandarijns, aen hem gezonden, om de Ambaflade te fpreken. Van daer
in te halen als ook voor de gezon- gingen zy tot den Konion alwaer mee
,

,

,

;

dene ververfching.

Hy vraeghde me-

Ambafladeur de fchenkaedje
goederen aen land hadde gebraght
dat'er kaften om op te voeren zouden gemaekt worden, regens d'Ambafl^adcurs op-rijze. d'Ambafladeur
zeidede goederen van de koopmanIchappen boven op de fchenkaedjegoederen lagen. Hy zoude Nobel ordrc geven de zelve re laten ophalen,
om nagezien te werden en zoo deze
goederen niet befchadigt waren, zoudenfe zijn Hoogheid aenftonts vertoont worden. Dat zijn Hoogheid
zeide wel was , en woude dan daer ode, of de

,

,

:

den avond quamen. De Konhon hiete
den Ambafladeur wellekoom , daer
voor hy bedankt wiert. Voorts zeide
de Konhon : Het een heerlijke zaek
was, dat de Ambafladeur aldaerwas
gekomen. De Ambafladeur verfochr
den Konbon hem in allen delen beliefde de bchulpfame hant te bieden dat
de Konhon beloofde te doen zeggende zulx gehouden was. Waer op
d'Ambafladeur affcheit verkreeg, en
quam ontrent half acht in de Loosje.
Ontrent te tien uuren ontftont'ereen
fware ftorm uit den noorde, die tot
middernacht duurde.
Anna
:

,

^W
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Morgens, den vijf en twintigften,y?/'j/) efie de menji.hen kinderen onder
kreaenzy tijding van het ongelukkig malkandre oefenen , gelijk alle volken
fneu velen des reistuiglis/ö«-(-A", door onze oprechtigheit en vriendfibcp kunde harde wind tegen de brugh van nen verklaren. Dezevriendjcbap kan al,

's

;

,

]

Om

derheft door kcopen en verkoopen iver-

Lamthay aen ftukkengeftooren.
zoo veel mogelijk de natte goederen te bergen wicrt Putmans en de
Secretaris pezonden. Tegen den mid
da"h wiert d'AmbafTadeur door den
Koning Similamong befchonken met
een koe-beeft vier verkens, zeven

den legonnen

komen aen

,

en vorders ds een boom

,

te groeien.

Daer uit dan onze

bu/pe en hjlant in oorlogstijden als an,

dere nuttigbeden kennen voortkomen.

Om

deze vriendfchap hy

te verkrijgen

,

;

werd hy

,

alle

volkeren

het Holland

hoenderen, zeveneenden, viergan- fcbe Rtjk geen gveaer ter land enzeeofte keften ontzien
gehjk hykans geen
ÏQtï. De brengers wierden met zilver
land
Rijk
in
de
wereltn
middagh
bekent daer
de
naer
oft
vereert. Defgelijx
ivy
in
vriendjcbap
niet
mede
zijn vermet vier potten Cbamcboe door den
Veldheer die na des Ambafladeurs bonden.
H^t Hollands Rijk beeft aiover lange
gezontheid liet vragen.
jaercn
getracbt met dit Sineje Rijk in
De Veldheer liet den Ambafïïideur
•

,

i

,

,

,

mede een

toekomen,

pas

om

des

,

land te halen,

Keizerfchcnkaedje aen
d'AmbaflIideur zeide zulks niet konde gcfchieden voor datter handel'
gingh. De Mandarijn zeidc zulks te
moeten gefchiedcn oft de Veldheer

j

,

,

konde niet naer Packin

fchrijven.

De

bandeling en vrientfcbap te komen. Tot
dien einde hebbenden Generael en.Ra-

den van Indien al over tien jaren hunnen Ambafjadeur, neffens gejcbenken ,
naer den Keizer in Packin gezonden ,
die hy den Keizer ook welzijn ontfangen:
,

en heeft de Keizer het Hollandjcbe Rijk

Ambafladeur liet zeggen: hy zoude voor vrienden van zijn Rijk aengenoop morgen den Veldheer als ten ho- men en de verklaert.
Het Hollandjcbe Rijk zend nu ivederve quam daer van Ipreken. Dies hy
o*^
door den Heer Generael en Raden
weder vertrok.
Des morgens, den zes en twintig- van Indien bunnen Ambafjadeur met
,

.

,

^

>

,

,

ging d^K\ Schenksicdie-metUct fchenkaedje, om den Keizer te heg/oeten,
Putmans Zijne Hoogheid Singlamong en te verzoeken dat de vrientjchap eeubegroeten,en meteene uit des Ambaf- wig magduuren.
Het Rijk van Holland , de Heere Gefadcurs name met eenige Rariteiten
nerael
, alsmede de Ambafjadeur wenft
belchenken. De AmbafTadeur ftond
ften

,

,

mede vaerdig om, volgens de op eer- den Keizer duizend jaer leven.
De Ambafjadeur verzoekt aen den
gifteren gcdatne beloice, te hove te
gaen als zeker Mandarijnhem quam Konink Veld-overfte en den Konbon,
,

.

:

den Veld overlte te
moeten komen om over 't punt van
zijn op reis te beraden: daerhy aenftonts na toe ging. Aldaer gekomen,
en naer elkanders gezontheid gevracght wezcnde
leverde hem de
Ambafladeur het affchrift des Keizers
brief over, als mede de lijfte van de
aenzeggcn

hem daer

datze

tot

,

zijn

,

j

,

in willen

hehulpzaem

alzoo hun voorjpraek daer veel in

doen kan : waer voor de Ambaffadeur
dankhaer zalwezen.
Dit wiert alles in Sinees vertaelt:

welke papieren, namenrlijk des Keizers brief die de Veldoverfte zcide zeer wel geftelc te zijn, zeerby
perzonen, die mede naer Pjf.t/w^fou- hem wierden geprezen. Aldaer verde gacn
ook een gefchrift en aen- fcheen de Schenkaedje-meefter Putfpraek van d' Am ballade , luidende mans wederom by den Ambafla,

,

:

deur verhalende zijne Hoogheid
de fchenkaedjc niet hadde willen acn-

aldus:

;

:

Dat de Heer Generael, en de Raden
van Indien negens den Ambafjadeur nemen.
,

zeggen in het HolLndJcbe rijk voor een
De Veldoverfte vraegde of d'Amvoornaemjle
van de
zaeksn ter wereld balTadeurde paerden en d' osjes , di(
geacht werd, de oprecbtiqJKit en vriend na den Keizer zouden gaen, mee zich
,

,

ge-

,

;
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gebragt luJden , aizoo hy de zelve
gaerne wilde zien. Waer op d'Am baffadeur ancwoordc , dac al des voJks
goed (mirs'c blijven der rcistuig jonk)
nat geworden was , en om zich te

wezen

,

eer ietwes uitgerccht

kondê

worden. D'Ambxiiladciir bemoeide
zich wat te veel met den handel. Hy
zoude van d' Ambaflade fprcken en
dat het overal demanierwas d'Ambaf:

fpoeicn , om op zijn hoogheids gebieden iltakx te hoof teverfchüncn,
bad zulx niet koanen doen. Zijn
hoogheid vraegde voorts naer de ge-

met hun fchenkaedje gelijk
aen land qiiamen:hy vciftont ook niet
fadeurs

de koophandel wierde gedaen voor
dat de koopmanfchappen aen land
waeren. Hy had ons den JiandeJ bein

:

fchenken van den Keizer-, en waerom
óteniGt aen iand quamen ; alzoo hy
die goederen mofte zien. en dacr over

wy zouden dien ook hebben:
geen hy ons toezeide,daer mochten
na Pücki» fchrijven aen den Keizer. wy vaft op gaen. Hy was geen wijf.die
Hier op zijn verfcheide redenen ge- zijn woort niet hield. Hy vvift weldac
vallen, meeft daer op flaende: dat niet d'Ambaffadeurvan een verre plaets
doenehjk waer.de gefchenkcn te kon- was gekomen hy zoude zoo onbenen krijgen, of moefte de goederen Icheidep niet zijn hem onverrichter
zak e te laten vertrekken. D'Ambafalvooren zijn geloü: en verhandelt
SAnJSold,
op
verilagh
ladcur
verzocht zijn kleine fchip de
alzoo op het
Batavia , volgens haer Hooghedens revier op en af mogt vaeren, om koopbelofte aen hem gedaen , de handel manfchappen tehaien en brengen:dat
op de aenkomfte van den Ambafia- hy mede niet wilde toeftaen maer
D;it hem als boven zoo veel Jonken aendeur ftrax zoude voort-gaen
de gcfchenken onder , en de koop bood, als hy begeerden, al was 't tot
manichappen boven vvaeren gepakt: vijftig fluks roe. Wanneer d'Ambaflafuix vias cot 's Keizers voordeel ge- deur zeide degoederen in die Jonken
daen, om dat dezelve niet zouden nat niet dorfte betrouwen , hemacnwijworden, gciijk m Kantcfi was voor de- fende 't exempel van gifteren ook de
zengefchiet; fulx niet mogelijk was, dieiftaijdie daer voor dezen in was gede zei vete kunnen krijgen, bevoeren pleegt, zeide hy wy mogten Hollande goederen waeren geloften verhan- ders om die te regeren.daer op ftellen.
delt. Daeiop d'Ambafladeur verfocht Eindelijk. na veel hafpelens en onthael
de Faktoors nioghten werden belaft meteenig fruit,warcn d'onzenfonder
met lljne koopheden te handelen als befluitjgt-fcheidcn. D'op van morgen
wanneer de gcfchenken haer zouden gezondene fchenkaedje nam de Veldwerden voortgebragt zoo fulx niet heer noch aen. Van daer waerenze gegefchiede
en de AmbalTade daer gaen naer het Hof van den Koning
door verhinderinge qiiame te lijden, Singlamong : alwaer voor eerft door
het Nobel op Batavia qualijk zoude een andere poorte als voor eergiftekonnen verantwoorden, ja zijn hooft ren aen de linker hant van de grote
kofien. Wordende deze reden alleen poort.doch eens geftut: daer naer wegebruikt quanfuis, omfijnHoogheit derom voortgeieid wierden tot in
daer door de nootzakelijkheit des 't binnen -hof of geheime gehoorhandels te verftaen te geven , en te plaets. D'AmbalTadeurwiert ftrax. na
eerder tot hun oog-wit te brengen
gedane eerbiedigheid door den KoHier op w ierd vry wat geknibbelt, ning gewezen aen zijn linker zijde op
zeggende de Veldheer dat het hem een gefteltlaeg voetbankje te zitten:
een vreemt ding fcheen tewezen.niet vervolgens Noiel Harthouwer en Putby de fchenkaedje-goederen te kun- mans : daer aen de Sekretaris opeen
nen komen daer naders op Batavia in klcet,teraerdegefpreit. Het ander gehadde horen verzien te wezen. Hy volgfat daer achter.DeKoningfcheen
bood aen Jonken om die te lollen ja zich wat befcheidelijker, als de Veldom de koopmanfchappen en de fchen- overfte, in te ftellen. Zijn eerfte reden
kacdjc goederen elk byzonder te lof waren dat het d'eerfte mael niet was^
fen. De gefchenkcn moeften aen land
dat de Hollanders in dat Rijk waren
;
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'm Kan-

gekomen: dat zijn Hoogheid,

den AmbalTIideurs in alles behulpzaem en een vriend van
de zelve was geweeft en het als nu
ton zijnde

\

,

:

ook zoude bethoonen te meer alzoo een aenzienlijk perfoon gekomen: ook zeer aengenacm was. Daer
op d' Ambafladeur met hd^thhtxé.
antvvoorde hy welhadde gehoort,
:

i

i

!

;

Keizerrijk

meer vanfprekeM.'D&\ioï\'\ngy(iX7.oci\X.
des Ambafladeurs heelmeefter voor
een dag of twee te mogen gebruiken,
en dien te zijner tijd te fullcn laten halen,dathem wierttoegeüaen.Vorders
vielen eenige vriendelijke redenen
voor.Ookvraegde de Koning naer /Zo-

sgenhoek,PeflelSynionjz.c\\?ir\dQte,é\c

:

|

'tgeen in A^»/o«wasgefchicd en dat
ook inzonderheid de goede gunft van
zijn Hoogheid ontrent hunnen Hopou
:

A'o/5('/hadde vernomen: daervoorhy
op 'thoogfte dankbaerwas; verzoekende zijn Hoogheit ook in de goede
gunde over deze Ambaflade der Hol-

't

»

i

\

i

;

landers geliefde te volharden envorders met zijn goeden wijzen raed en
:

aldaer geweeft waeren. Liet

ook drie

fchoone kinderen op zijne bank en
fchoot brengen, die den onzen wierden vertoont, zeggende dezelve zijn

zoons dochters waeren. DeKoning
liet des Ambafladeurs zoon opftaen
en zijn degen aen de kinderen vertooncn:vraegde oft des Ambafladeurs
zoon al getrout was met andere
Vriendelijke bejegeningen. Daer op de
tafelen met fpijze wierden voortgebragt.D'Ambafladeur kreeg eengelijke fpijze en drank, jaeen gelijke kop
als de Koning. Nadat zy wel gegeten en gedronken hadden, zijn met
vriendelijk affcheit vertrokken naer
hun Loosje. In 't uitgasn volgden hen
twee Mandarijns , zeggende de Koning liet den Ambafladeur bedanken
van wegende op van morgen gezondenefchenkaedje; maer mocht dezelve nier aen vaerden: verzocht die zoo
lang wilde houden, tot dat de Am,

hulped'Ambafladeindefcbefcndinge
te helpen. Dit nam hy aen, en beloofde over des Ambafladeurs perfoon
loffelijk aen 't Hof te zullen fchry ven.
Zijn Hoogheid vraegde mede oft de
paerdenenosjes,totfchenkaedjevoor
den Keizer ontworpen, om te zien,
mede gebragt hadde ? daer op hy hem
als tegen den Veltheer geantwoort
had. Hy vraegde voorts na de gefchenken en oft die geloft zouden
werden. D' Ambafladeur ziende het
hier wederom op een ftribbelen zoude gaen, zeide dat in dat Rijk was bafladeur naer boven was vertrokken.
gekomen om vrientfchap te zoeken D' Ambafladeur zeide het waeren
en [te bekomen , en met zijn hoog maer eenige kleinigheden voor de
heid niet gaernewilde twift-redenen
kinderen: zy zouden dezelve andermaer dat dies wegen de koopluiden maelzijnMajefteitaenbieden: datzy
wiften
wat hen te doen ftont hy beloofden. Hy fond mede een brief na
Ambafladeur wenfte dat degefchen- den Konhon door dien het te heet en
ken al aen land waeren , om zijne te laet was, om hem mede tegaen verhoogheid in alles genoeging te geven. zoeken 's Avonds wierden de op van
DeKoning had aen A^o^e/ belooft de de morgen aen zijne hoogheid gehandel, met het komen van den Am zondene fchenkaedje goederen webafladeur fftrakx zoude voortgaen
der in de Loosje gebracht, metverdaer op zijn hoogheid antwoorde de fchoning, die zelve niet dorfte, als
Velt-overfl:e daer Jonken toe zoude boven ,aennemen.
zenden , om de goederen en koopDes morgens,den zeven en twintigmanfchappen telofl^en en zulx zou- ften, heeft de A mbafladeur het toeaede ook gefchicden. Maer men kon dragene op gifteren met den raet overniet handelen
eer de goederen en legt, en gevraegt wat nu vorder op dat
gefchenken geloft waeren. D'Ambaf- puntjtot dienftc van de Kompanjie,en
fadeur zeide hy de koopluiden zou- de bevordering van dezehoogwigtide belaftcn te doen al wat moghelijk ge befending,te doen ftont.Heeft mewaer, om de gefchenken hoe eer, hoe de het * bericht-fchrift van haer Edel.
heveraen land te krijgen. Daer op de op Batavia in vergaderingh herhaelt
Konink zeide ivy zullen daer dan niet fljnde dan op alles nacukeurig gelet, is
j

i

|
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i
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dat d'Ambadeur in alle maniere trachte zijn hoogheid te genoegen, en dat
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vviertgoetgevonden het naervo'gend
briefje by den Veltheer te brengen,
inhoudende dat de Amhajjadeur uit
de kooplieden zijner Hoogheids meininqe
hadde -verftaen : ivenjchte de gefchenken
hoe eer hoe liever wierden gelunt , om

dacr over verzocht het Jacht Bleisivijk

d

en twee Jonken met koopmanfchappen en gefchenken mochten naer boven komen als wanneer de gefchenken hacft zoude bekomen. 1 erwijl

dernemen.

eenpaerig goct gevoiiden, Ólai Nobel
en Hartbouwer dien morgen zich zouden vervoegen naer den Veltoverfte,
om zijn hoogheid aen te dienen hoe

:

:

,

eprejs hoe Jpoediger

,

hoe beter te on-

De zwarigheden, die de koop-

luiden den Ambaffadeurs hadden te gemoet ge-voert om de koopmanjchappen
met veel]onken{volgens zijn Hoogheids

:

,

noch bczich met dit te

befluiten wae- orde) te lojj'en, bevalt dAmhaJjadeur zooMandarijns Nohel danig dat het den AmbaJJ'adeur leet was,
te hove roepen om tot den Koning die niet kon helpen uit-voerenAn hun lant
alwaer de Veldheer mc- wiert ieder een in zijn kutifl en ambacht
te komen
de was dacrhy, nt^ens Harthouiver , gelooft. D'AmbafJadeur verzocht eerbiedatelijk wasnaertoegegaen. DeSte- dig dat de koopluiden van zijne Hoogdehouder van Soanfieufoe zond ètn heit zoodanige or de mochtenverwerven.
Ambafladeur , tot fclienkaedje en ver- als de dienjï van den Keizer en de nature
verfching tweekoebeeflen varkens, van de zake zoude komen te vereijchen,
enden, hoenders.ganfen. De brengers daer van de koopluiden, op mor<^en ztjn
Hoogheid naeder zouden komen [preken.
wierden met zilver vereert.
OndcriuHchen quamc:n Nobel en
1 ot 't brengen dezes briefs wierd
wede'rde Sekretaris gemagtight doch weHarthouiver van hun hof-reis
om verhaelden tegens dank tot den derom gekomen zijnde verhaalVelt ovecfte en niet by den Koning de dat te laet gekomen v\as, om
vvaeren gebragt en zoo door hen be- zijn hoogheid lefprcken; maerdoor
drogen. De Vek-ovtrfte hadgezeit, de voordrager uitgciielt tot des morde koopmanfchappcn nu weer nef- gens vroeg Daer verfcheen mede een
fens defcheiikagie aen lanu begeerde Mandarijn in de Loosje.van den Velttc hebben. Ook dat geenfchip aen heer afgezonden, om het opzicht ode brug of toorn begeerde te gedo- ver de lofilng dcrkoopmanfchappen
gen. Hy woude den onzen zoo veel en fchenkaedje-goederen te hebben.
Den acht en twinrigften des morJonken, ais van noden hadde byzetren. Het zoude te langzaem voort- gens met den dag, ging de Sekretaris
gacn de fchepen met een fchip en wedermet de opgiilerengefchreven
twee Jonken te loflen. Hy woude de brief naer den Veldheer. Dees deed,
fchenkaedje-goeder<yi mctdeneerfte nazijne wederkomüe,verflag,dat,na
aen land hebben. Zy hadden hem in ontrent een uur wachtens, voorden
antwoortgedient: 't\o&nmtx.Bleis- zclven was ter gehoor gebragt, hebiiv/ientwee Jonken haeftiggenoech bende zijne hoogheid uit des Heers
zoude voortgaen en andere redenen Ambafladeurs naem gegroet de brief
ter zake dienende meer:maer't mocht, overgelevert , en daer antwoord op
al niet helpen. Dies hadden zy ge- verzocht
't welk hem door zijne
zegt, totzoo veel Jonken geen lafl te hoogheid in dezer voegen was gegehebben zouden den Ambafïïideur ven Dat over twee dagen met den
van vcrllag dienen, enhem antwoort Ambafladeur hadde gefproken , en
laten weten. Wacr op zy vertrokken hem'tlolTen der fchepen toegeftacn,
waercn. Dit antwoort by den Am- daer toe hy zoo veel Jonken hadde
balladeur en zijnen raet in bedenken aengebodcn , als d' onzen begeergenomen vonden zy goed dien dag den , en nucpamen al wcdermcer eigeen antwoort aen hem te laten we- fchen. Hyftontnoch toe, al wouden
ten; maer dacr mede tot 's morgens te zy veertig of vijftig Jonken hebben^
wachten, om te zien wat onderwijle die hen te geven ; maer kon niec
mochte voorvallen- Ondcrtuflchen verftaen van hunne fchepen boven
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quamen
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Hy had hem zoo veel inge-

noegen mogttoegaen. Zijnde No^ef
en Harthouiver wederom gekomen,
zen waeren wat onbefchcidelijk in zeiden dat in 't hof van Poui hadden
'ceifchen. Hy was een man, die zijn geweefl: ; maer geen gehoor (alzoo
woort hield: 't geen hem beloofde en met andere zaken bezich was) hadzeide daer op mogten zy vaftgaen. den kunnen krijgen doch dat het boHy wift wel dat de Heer Ambafla- venftaende verzoek (alzoo hem de
deur aldaer uit verre landen met fchc- brief hadde gezonden) in allen delen
pen en koopwaren was aengekom en. hadde toegeftaen zullende meteen
Hy zoude zoo beefteiijk niet wezen, Mandarijn de paden voor 'tfchip ca
den zei ven weder onverrichter zake de boot zenden, gelijk 's namiddags
maer de fchen- ook gefchiede. Die bekomen hebte doen vertrekken
kaedje- goederen moeften eerft aen bende, is Harthouiver gemagtigt, om
land komen. Hy wilde die zien en Zoo fpoedig moghelijk naer de Nedan, in gunfte van d' onzen, daer over derlandfe haven te vertrekken, enalnaerP^c/f/^fchryven. Dochomtebe-( daer ordre op'tloflenderfchepenen
tonen den Ambafladeur genegen en anderfmts te ftellen.
Mede fchreef d' Ambafladeur aen
d' onzen in allen delen behulpfaem
was, ftonthy toe 't Jacht ^/cuzfi/^ bo- Kapitein Van derJVerf, op vUerdïnge,
ven aen de brug zoude komen en de cnaen/Vi7f//;<>«/,op/^^«,denavolgcndatzy
fchepen helpen lofTen, met dien bedin- de briefjes, luidende 't eerfte
ge.dat als het ging en quam, de Jonken op den vier en twintigften dezer aen
daer nevens zoude gaen enkomen: de brug van I^ïw/Z.'^j)' met de boot en
voor welke beleeftheidvan j5/^üii;//yè twee Jonken waeren aengekomen:
hy uit dennacm des Ambafladeurs, dat zy ren zelven dage al voor de drio
door den Sekretaris wiert bedankt: en Hoge Beftierders ter gehoor waeren
zoude dees van 't een en 't ander den geweeft en op den zes en twintigften
Ambafladeur verflag doen ja bela- andermael. De zaken der Kompanjie
fte hem de Veldheer van Woord te waeren aldaer tamelijk
't was eindetiuamen.

wilhgt,' als mogelijk, was;

maer d'on-

;

,

,

;

,

:

;

\

,

,

:

:

woorde, zoodanig als hy diegefpro- lijk daer op aengekomen
dat de
ken had te willen doen welk hem fchenkaedje-goederen aen land moedoor den Sekretaris wierd belooft ften en door hare Hoogheden bezichdie daeropaffcheid bequam.
tigt eer de Hofreize bevordert en de
D' Ambafladeur beval Nolel en handel aenvang nemen koft. En dat
,

:

,

,

Harthomver om zoo dra moghelijk, wijlde fchenkaedje-goederen in vervoor den Veldheer te gaen en hem fcheide fchepen ware geladen, hadden
dezen volgenden brief uit des Am- goetgevonden,'tJacht5/i?im7//i^ aldaer
balTadeurs naem over te leveren na- t 'ontbieden, doch daer uit moefte almentlijk dat het goed antwoord van voore vier ofvijfhondert pakken peaen den Sekretaris per in de Tartarifche Jonken werden
zijn Hoogheid
gegeven had vcrftaen.
geloft , en die plaers metfchenkaedjeDe Ambafladeur prees d' oprecb- goederen vervult. Het eerfte werk
tigheid en goetaerdigheid van zijne moefte wezen , zoo veel peper en
Hoogheid en was daer over verblijd Sandel hout uit Vlaerdinge in de Jon
en dankbaer
verzocht aen onze kcn over te fchepen, tot dat de gekoopluiden pafl^en mochten worden fchenken gevoeghelijk te genaken
vergunt en gegeven, om 't kleine Hol- waeren. Harthouiver was daer toe ge-^
landfche fchip naer boven te laten ko- magtigt ,om dat werk op de befte mamen, ncflens de Jonken :ook lijftocht, niere, des mogelijk ware tebefchikom de boot mede naer de fchepen te ken waet toe hy Fa» der /Verf hem
zenden , om op alles goede orde te alle hulp moeft bewijzen.
ftellen als mede dat zijn Hoogheid
D'aen boord gemagtigde Tartaop de Hollandfchc fchepen twee Ge- ren van den Velt-overfte moften wel
magtigde Mandarijns woude ftellen, onthaelt worden.
op dat alles naeczijn HoogheidsgeDe fchepen , Konjiance cn Tigery
,

!

:

,

,

,

!

;

i

,

:

;

:

was,

:

.

van Stna cf7at/in^.
was mede gelafl: (als Hanhomver dor- reis van Harthomver en de boot tot
de daer toe zond) met het eerfte be- des anderen daegs uirgefVelt.
Des morgens, den negen en twinquanie weer van Sotbia zouden opbreken en in de Ncerlantfche haven tigften, gingde Hof-meefber Ruiven(volgens d' ordre, op 't binnen komen oort neffens den Heel-meeftcr Ham
j

,

,

om haer Hoognaervolgende briefje te overhandigen, en aldaer antwoort op te
verfoeken; inhoudende het eerfte aen
den Koning Sittti^ljmong, als dat d'A mdat geval geheel verlaten de.
De nevens gaende ververfchingh bafladeur den Hcel-meefter tot zijn
kon men op de fchtpen verdelen en Hoogheids gebruik zond. Voorts wadaer van aenteikeningh zenden. De renze alle drie van een felven inhout
reft van voorraet wiert ook verwacht. als dat d'Ambalfadeur verfoclit (wanDegroocejonk, daer 's volks reis- neer 't zijner Hoogheid beliefde) ten
daer
der ichepen beraemt) komen
toe hy alle mogheüjke hulpe van
fchuits en boots wierd gclaft te doen
zich op zijn goede ervarentheid in

Voorrechter, te hoof,

:

heden

't

:

,

'

tuigh was ingcfchecpt

,

was tufTchen hoof
\

den vier en vijf twmtighlten dezer
's nachts met dat hard weer legens de
brug van Z^w/Z-^v gein eu velt. Goede
tijding van onze fchepen verhoopte

zy te verüaen.
Het briefje van Naelhout

i

haer
,

Des morgens verfcheenen twee
Faktoors van den Veld- heer in de
loosje, dieden AmbaiTadeuruithuti
'sHeeren naem in 't heimelijk driehondert tiji zilver (die nevens zich
mede bragten) voor de op eeigifteren
gezondene bloer koraelde ketting en

j

wel ftonden hadden tweemael
tcnHovegeweell.
De begeerte van hare Hoogheden
:

,

was: dat de fchenkaedje-goedcren aen
land mollen werden gebragt; dat haer
ook hadden ingewiihghi. Dies was

alkatijf,

quamcnaenbieden.

D'Am-

bafladeur gaf hen ten ancwoorde.dat

hy niet kocht nochte verkocht maer
den Veltheer verzoght hy de ketting en alkatijf met zoo goeden hart
;

,

|

en genegeniheid geliefde te ontfangen als hem die door den heere Am-

,

,

bafladeur wiert opgeoftert
en indien zijne hoogheid naderhand er-

,

,

,

om

Hoogheid
bedanken en wegens
,

digs voor

hield in:

goec gevonden, de Jachten ao»7?<j«^/ne en 7"/^"'' in de Nccrlandle haven
te ontbieden. d'Orden daer van waeren onder Harthomver beruftende: die
ook beftfoude wet. ) wanneer zulx
zoude moect:n.^cfchieden en alsdan
de zelve orde hun befchikken. Hy
moeftmiddclerwijle nochginderverblijven alzoo noch niet wiften,hoe 't
met Alfen te fchikken hadde en alzoo hy daer zeer ervaren was , zonderlinge voorfichtigheid in 't binnen
brengen der Schepen laten gefchieden.inzonderhcit goed weer en wind
waer nemen. Tufl'chen den vier en vijf
en tvvintigften hadden zy aldaer een
groot onweer gehad wacr door de
reisiuig-Jonk van 't volk was tegen de
brug \2iï\Lamthay komen te fneuvelen.
Harthomver v/ierden mede t\v ee ordonnaniien ter hand geftelt
voor
de Schepen Conftanfc en Tiger
om

komen

het AmbafTaetfchap re fpreken.
Den dertigüen viel niet merkwaer-

dat 's Kompanjicsfaekenaldaer tamelijk

te

te begroeten

:

j

,

gens anders gadingin mocht krijgen,
om te koopcn, dat de koopman Nobel
daer toe geftclt was fijn voldoening
dien aengaende, zoude geven. Met
,

welken antwoort geneemde Fakwederom waeren vertrokken,
om den Veltheer zulxaên te dienen.
Zy gaven mede den hcereAmbafladcur door eene Batsjang een briefje
van den koopman Davtd Harthomver,
gedaghtekent den dertighftcn van
oogftmaent in Minjazeen : wacr by
d'Ambafïadcur vcrflont dat zy den
negen en twintigften defer, ontrent
drie uuren des naermiddaghs op
defelve (als'tdendienft van de Com- Minjazeen waeren gekomen en alpagnie vereifchende was) in de Neer- daer by het opper - hooft van die
lands-havente ontbieden.
fterkte gebragt en welonthaelt :ook
Door 't ongeltuimig weer wierdde door des opperhoofts ordre in een
1

toors

:

,

!

,

,

,

,

'.

,

Gg

3

fpecl-

.

2.
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jg

Den derden
fpecljacht (aldacr inde dcbaey leg-I
Voordrager
alzoo
van
;
gebragt
nachtiufte
ten
gcndc)
!

zy luiden door 't veranderlijk weer
ongeraden hadden geoordeelt by

morgens lier de
den Onder-koning
Shig/among door den Siueefchcn roik
Gienjo
den Ambafladeur afvragen,
wanneer het zijn Ed. geliefte zou
wezen (flaende cp het voorige briefken, opdcnnegencntwiniigftendcs
verleeden maends,aendedriehooge
beftierders gezonden) zijn Hoogheic
,

J

,

nacht naer beneden te varen. In 'c afdrijven van de Hokfieufe revier, had
dcnfe onder wegen verfcheide grote
en kleine Jonken gezien die door
'tjongfte onweer in en tegen de wal
waeren aengefpoelt ook een groo
die tegen het Fort Minjate Jonk

!

,

[

;

:

te

komen befoeken

te

vertoonen

zeen hoog en droogh was gezet. De
benedenfte trap van dit Kafteel was

konnen vernemen

's

avonds

in

houden,
j

,

de
j

Nederlandfche haven te wezen ^c.
Des naermiddaghs verfchenen de
Faktoors van de Veldheer wederom
inde Loosje, den Ambafliideur van
wegen hunnen Heer over 't gedane
gefchenk (dat fijn Hoogheit ten dank
had aengenomen) zeer bedankende,
en zijn Ed. van wegen den Veltheer
wederom vereerende acht ftuk Sidie zy verzochten
neefe Brocados
denHeere Ambafladeur geliefde aen
te nemen gelijk hy die ook (om des
Veltheers gefchenk niet te verfmaeden) in danke acnnam. Deze ftoffen wierden by d'onze gewaerdeert
,

j

'

!

!

De
;

meefter Ruivenoort zijn eerfte
reekening van verteerde mont huis,
en buiten gewoneÜjke onkolten o,

De Heer Ambafladeur

,

't

zy men

die in

Hoogheit laft te hebben, te vragen
of de Kompanjie genegen was meenigte rouwe witte zijde te handelen
in welken gevalle zijn Hoogheit den
Veldheer daer toe zoude trachten te
bewegen, als zijnde het uit -voeren
van die door den Keizer op 't ftrengfte verboden
en om daer op duidelijk onder andere te letten, in eiken
Zee-lantfchap vijf aenzienelijke Gezach hebbers uit P^rcifi» af gekomen;
zulx het hun zwaer zoude vallen,
de zelve mede daer toe te bewe;

en den Sekretaris Van der Does, om de zelve reekening na te zien. en ook te vernemen, ot men de goederen, tot mont,

hoogermeenightein-kochte,

Hieropwaerenze metden zelven
een by zondere Kamer vertrokken,
alwaerze hemopenbaerden van hare

:

Hof

koft' vercifcht

,

in

.

vergelevert.

weder van geen
zonderling belang. Eindeling was
hun vragen ofzylieden,in de tegenwoordigheidt van den Ambafladeur,
wegens zaeken van handel moghten
ipreken: waer op hen van neen geantwoort wiert ; maer dat de Koopman
Nohel hun luiden dien aengaende ten
antwoort zoude ftaen.
beleeftheit over en

:

j

Ambafl!ddeur liet de zelve ten befchikking vanden Heer Generaclen
de Raden van Indien bewaren.
Des avonts , na 't gebet heeft de

magtighde Putmatjs

bieding zich alfdan te laten vinden,
Ook verfchcncn des voormiddags
in de Loosjc de twee Opperfte Faktoors van opgemelien Koningh om
;

:

teil zilver.

om

den Ambafladeur te begroeten voe
rende met ecneneenige redenen van

,

op ontrent tachentig

zcude
op des Konings ont-

baffadeur zich altijds vaerdig

De boot was al voor uit ge-

:

:

geliefte

,

luiden lagen zeil -reed , om ne
ven vier of vijf Jonken naer beneden

zonden vcriioopten

en de paerden

ten einde

van gemelte zijn
Hoogheit wiert geftelt en de Am-

Zy

rezeilcn.

,

'i

mede t'eencmaelgefloopt en wegh
gefpoelt. Van onze Schepen had- goede
niet

,

hy zijnen
voornoemden Heer daer van befcheit
mogt geven Waer op hem ten antwoort wierd gepaft
zulx aen de

,

den noch

's

|

j

wat

;

gen. Dienvolgens eifchten zy (onkoop konde beko- gehoort) tweehondert vijftigh teil,
men om alzoo de zuinighei:, zoo voor 'tpikol, met verzoek daer op
veel docnelijk, te zoeken.
nu antwoordt moghten erlangen,
Deocrften en tweeden van Herfft- om verflagh te doen. 't Welk hun
macnt viel niet zonderlings voor.
door i^ohl met korte woorden in
als an-

:

ders, niet beter
,

'

1

I

dezer

.

van Slna
dat,
dezer voegen gegeven wiert
tcgenftaende de tijdt nu niet
toe liet bezendingh naer Japan te
doen echter voor 't Vaderland wel
een parchye zijde tegen hunne aengebraghte koopmanfchappen ( daer
:

niet

cf

,

den

'

:

Waer op hun naer waerheid

!

de prijzen moften ge) wilden handelen ;
maer datze geUefden te weten zul
ken prijs hen niet behaegde. En zoo
zy derhalven zich niet openhartiger

:

;

j

worden

,

daer in wilden openbaren

als

,

:

acn namen den Veldheer te zullen
gaen daer van verflag doen.
Kort daer na quam aldner voor
de brugh van Lamthay , de boot van
r/d'é'rri'/»^e»aen,mede brengende brieven twee van Harthomver een van
Kapitein Van der Werf : en twee van

dan

daer van voorders te fpreken,
nochte eenigh bot te kunnen doen,
fonder hun miflchien te ergeren ; hun
vcrfoekende daer op nader beraet te
willen nemen. Zy luiden daer en tegcns zeiden geen anderen laft te heb,

d'

daer by verbleven was. Midlerwijle
vertoonden zich ook de Faktoors
van den Veldheer en den Konbon , die
echter van die zake niets melden
Zy lieden werden dan gezamentlijk,
om de gunft hunner meefters meer
en meer te verzoeken, 's middaghs
byden Heer Ambaftadeur ter maeltijdgenodigt, en naer behooren onthaelt; vertrekkende gevolgelijk met
goed genoegen endankbaerheid weder te ruch.
De Veld-overfte zond ook twee
aenzienelijke Mandarijns , om den
Heere Ambafladeur te verwittigen,
dat hem aengezeit was, d' onzen in
deNederlandfche haven zich.met het
ontlofTen der gefchenken voor den
Keizer , niet naer behooren wilden
fpoeien alzoo maer drie Jonken met

,

niet begeerden te gebruiken

:

:

,

!

Om

!

j

!

'

\

j

;

|

j

weshalj

ven haer Hoogheden gezamentlijk al

wederom twijfelmoedig waren, (zooze zeiden) of deAmbaflltdeur in der
daetnaer boven wilde reifen,ofte niet.
Wel hadden zy aen hunnen Keifergefchreven, datdeAmbaffadeur gekomen was; maer nu moftenze met volle zeekerlieid bekent maken
de gefchenken zelfs gezien te hebben verzochten derhalve zijn Ed. andermael
ordc naer de Schepen geliefde te zen

den \\^^\x.e.\nJohanNaelbout. D'ecrfte
van Harthomvsr hielt in Dat den dertigften 's middags van Minjazeen met
zes Jonken was vertrokken, en 'savonds in de Nederlandfche haeven
aengekomen en aldaer de Schepen
en vrienden altfamen noch in een
goede ftant gevonden had, alsmede
tijding, dat het met de Schepen in ^>
//^vBay mede naer wenfchftont.
de Goeny fakken van Sothia te
halen, en nader ordreoverhetinbrengen vandeCö«7?./«/A7tefchikkcn,was
de boot van l'laerdingen noch dien
zelven nacht derwacrts gezonden.
Degemagtigde Mandarijns waren
aen 't Jacht l'laei dingen verfchenen;
vragende of de Jonken aenftontsfouden geladen worden. Daer op hen ten
antwoord was gegeven: dat zoo dra
de zakken uit Sothia waeren gekomen, 't zelve dan datelijkgefchieden
zoude. De Mandarijns voornoemt,
waerennaer eenigh onthael, weivernoecht, vertrokken,
Den felven avont waren van Sothia
drie boots met negentien hondert
vijftig pakken Cof^yfakkenjbenefïêns
d'ontbodenevrienden,aldaeraengekomen. Doch tot verwondering niet
een letterken ten antwoord op 't geene wegens 't binnen brengen van de
:

;

koopmanfchappen uit de Schepen geladen waeren en de andere Jonken

:

:

onzen hun bedenken
daer over konden nemen. Dies het
ben, en dat

,

ner genoegen noch een brief ken derwaerts af te zenden 'twelkzyluiden

1

ook onvermogens en ongenegen waren

geant-

woort vvierd te weten dat die voorzienigheid en ordre airede was befielt , en haer Hooghedcn acn den
goeden yver en feekerheid van d'Ambafladc niet geliefden te twijfelen
echter dat wel genegen waerent'hun-

'

gelijkelijk

troffen

met een voor hun vaertuigen,

:

om dat werk ftrax te laten voort gaen.

-

,

op

239

lai/jtKi.

\

i

,

Conftantia

hadden voor-geftelt

.

Hy

konde niet bevroeden wat de vrien,

,

:

den voor hadden te meer, dewijl
d'Onder koopman gene de minftercden van 't een noch 't ander wift te ge,

'

!

'

ven.

,

Derde Gezanrfjchap na

^4°

Dies weder gocc gedacht haddcti de boot met hun nader fchrijven
noch dien nacht w eder derwaerts te
zenden. Zoo dra de Conftantta was
binnen gebragt, zou de r/gers' andeven.

\

,

!

Keizerrijk

door hunne roei-vaertuigen ondctfchept, en hadden debootonverrichter

7ake weder na de Schepen doen

keeren. Waer over Harthomver hem
zeer t'cnvredenhadgetoont.endaer
tegen ingeleit, dat door zulke din-

ren daegs volgen.

gen de zaeken verachtert en den
AmbafTadeur groote klein-achtingh
wiertaengedaen; mitsdien zyluiden
den toeflantvan de Schepen, zedert
den zwaeren ftorm te verwittigen
hadden: defgelijx datzy om zeilgaren, tot naeien der zakken verlegen

Aljen oordeelden dealdaer zijnde
fcheeps verflandigen,dat eerft van een

,

gedeelte zijner inladinge diende ontIolt,eerzy, tot 't zelve binnen te bren-

gen, kans zagen daerzenoch geen
middelen toe by der hand hadden,
'tJ^duOverveen van Que lang ondertuffchen daer acn komende zoudemen Alfei} met 'tfelve voor een goct

,

:

,

'

,

1

gedeelte konnen doen lichten.
Tot hulpe van 't Jacht de Co;7/?<7«//tr,

hadden zyluiden de boots van

'/

|

waeren.

Welke redenen eindelijk zooveel
te wege hadden gebraght dat de Ge,

magtigden van den Veldheer die van
Minjazeen van voornemen hadden
doen veranderen zoo dat zy toeITondcn de boot ledigh moghte ver-

l'laer-

en Bleysiv'/jk na buiten gezonden doch 't zelve niet vernemende,
waeren onverrichter zake weder ge-

(/inzen

;

;

trekken.

Het Jacht Conflmtia was 's morgens

komen.

Met 't lofTen van peper uit Vherdin- voor gaets gekomen verhoopten hec
:

!

gen inde Jonken , hadden dien dagh
meeft door gebragt, en waeren daer
uit in twee Jonken geloft zes hondert pikol in zes hondert vijftig zakken ;zoodatzc als nu byalle kaflen
ea fchenkaedje goederen , uitgezeit
,

l

j

\

:

,

-

fandcl hout, konden komen.
Bleyswijk hooptenze op den der-

den dezer van zoo veel peper
loireti, als

t'ont-

tot her bergen der kaffen en

!

zoude
met zoude verzuimt
worden. Tothet toe naeien der zakken willenze dertig pont Sinees zeilfartdelhout van
eifchen, daer in

ver-

/'A7(f/-^/»ffe

I

,

,

garen
alzoo 't zelve daer zeer bec]uaem toe was.
,

met de boot
willende af- zenden, was hen zulx

Dezen op den

eerften

door de gemagtighde Mandarijns afnauwer noot te

gcflagcn, en toen ter

vertrekken ingewilligt.

Het tweede

dat
briefje behelfde
geleiden gefloten voorraet
daer in van ftuk tot ftuk gemelt al
in de boot gefchecpt wezende
be-

de

in

:

-

,

geerden de Gemagtighden vanJW/«jazeen

,

om

daer

mede

te vertrek-

ken, geen verlof te geven. Uitwelke
oorzake al het goet behalve een vat
mom daer weder uit hadden genomen en de boot alzoo met den brief
laten vertrekken maer de zelve was
,

,

,

;

daegs daer acn by zich te hebben,
^/fyjiw/i' was dien dag van vijf hondert negen envijftigh pikoi peper in
twee Jonken ontloÜ daegs daer aen
waeren zy voornemens dekaflen en
fandelhout, uit F/aerd/Mge n , daerwederintefchepen.
De gelade Jonken bleven aldaer
zoolange leggen ,tötdatzealleontladen zouden wezen, niettegenftaende zyluiden verzocht hadden, die
vooraf te mogen zenden,
Uit den brief van Kapitein Van der
IVerf verftonden evenwel , dat toen
aldaer de reistuigh-Jonk wasgefneuvelt, zyluiden aldaer mede een feen
zwaeren ftorm hadden gehad; doch
dat 'er (Gode waere gedankt) geen
fchade was gefchiet. Voorders quam
het brief ken voornoemt in allen delen met 't fchrijven van Harthomver
overeen.
Uit fchrijven van Kapitein A'd'f//;oa^
wierden verftendigx dathy desHeeren Ambafladeurs brief van den twee
en twintigften van Oogft-maenc wel
hadde onttangen. Des Ambafladeurs
ordre daer in vermeit zoude ftips
achtervolgen. Hadde de zelve ordre
aen de Opperhoofden van deandere
Schepen mede bekent gemaekt. De
TongkinderBoot,neffèns'tgeeifchte

!

|

,

uit

,

:

üija Sina

hadden aenftonts met
de boot naer boven gezonden; maer
waren 'u\ hunne reize door deSinefen
verhindert; zoo dat de zelve in /^Arfrdingen moften laten en waeren dien
zelvcn dag wederom aen boord gekomen, met dezelve boot. Hadden'
zijnEd. brief van den drie en twintigHen van Oogft-maent welontfangcn,
welke ordreals voren mede zouden
werden volbragt.
Des maendaghs verleden hadden
aldacr een zwarea Itorm gehad; doch
was geen fch'ade aen de fchepen gefchiet; allecnUjk dat de floep van de
hoKJlance tegen de wal was gedreven,
en 's anderen daegs heel op 't land
Zoo
gevonden. De noorde wint
uit Konfiame,

:

j

{

[

i

:

I

i

\

l

,

fcheen wilde dagelix aldaer deurwaien. Dierhalve met d' Opperhoofden van d' andere fchepen geraden gevonden had, zijn td. bekent te ma't

,

\

i

om dat het

dan beft was, onder
Tinhay met de fchepen te lopen
het
welk half Wijn-maent zoude dienen
tegcfchiedcn. Verzochten zijn edelheid dacr 'tgoctdunken van d' andere
fchippers eens op gehefde te horen.
Het tweede briefje, den acht en twintigften van Oogftmaentgedagtekentj
was van weinig belang alleenhjkin
ken,

j

:

-.

zich vervattende: dat des Heer Ambafladeurs fchryvcn van dtnachten
twintigften van Oogft-maent met
vUerd'.nqes boot wei had onifangen,
en daer neffens een orcionnantieom

i

j

{

met goeden yvcr bevordert wierden dat hun de Tartarife beftierders
mede wel zouden laten gevallen.
Haer Hoogheden hadden op heden
daer toe noch acnmaning laten doen
ook begeert van hen heden nochandat

:

dermael zulx aen te bevelen
dat,
haer
om
genoegen te geven by dezen gcfchiedcn zy zonden tot dien
einde een fmal Bevelhebber, meteen
Katsjang nevens de boot.
Het waere een gewende zaek, Blysivijk de voordere fchenkaedje-goede-^'
ren uit Konftamïa en Tyger nu mede gelijkelijk boven brengen konde, al molt om die oorzake daer uit
noch goede parthy e peper geloft wor:

,

:

,

,

,

den.
l'laerdingen konde mede een deel
peper ot andere goederen uit een der
gemelde twee fchepen overnemen,
omaldaer te eerder de gefchenken te.
konnen genaken. In welker gcvalle,zo
veel minder koopmanfchapptn (die
naulix zouden weten te bergen) met
haer Jonken behoefden opgevoert te
worden. Blysivijk, voor 't bekomen
dezer ordre uit de Nederlandfche haven wczende vertrokken, wiert verftacn gene gefchenken in haere Jon-

ken mogten vertrout maer als dan
de komft van Blysw/Jk aldaer afgewacht wierden waer van de reden
hem bekent waeren. Alzoo Alphen
geen gefchenken ingeladen hadde,
;

:

kon

'tzelve in Sothia, of (aldaerge-

Jacht de Konftance binnen te laten
zeilen
dat met eerfte gt.legentheid

vaerlijk zijnde)

(weer en wint zu!x toelatende) zoude gefchiedtn. Hier op zond d'Ambaiiadeur den 1 olk uienko naer binnen om den Vek-overfte te verzoeken dat hy de gemelde boot meteenige ververflng, weder naer Beneden
mogten zenden ; 't welk toegeftaen,
en dacr nevens een fmal Bevel heb-

van Overveen beviel zijn Ed. zeer wel.
Hei ontbodenezeilgaren en 't geen
dies meer wacre, ging daer neffèns,
gelijk by de getekende lijfte konde
beoogt worden. Hadden in deze

'c

:

,

,

ber gezonden wiert,

om

zich

met

een roei-vaercuig mede derwaerts

te

begeven.

Met de boot dan wiert aen Harthomver en de voordere vrienden bekent gemaekt. Dat zijn t d. over den
goeden ftant der fchepen (naer dat
zwaere onweer) zecrverblijt was. De
7.akcn,(ljnen laft rakende,2ag zijn Ed.

onder Tinhay

der ordre overblijven.

De

haeftigheid niet meerder

komen. De

tor navoorflag

konnen

be-

verdeiling geliefde zy-

luiden naer elxnootdruftigheid te la-

en aencekening daer
van houden, 't Was eengrote onbefcheidenheid van die van Minjazeen
gevk'eeft
datze de boot ten eerftcn
niet hadden willen laten boven komen waer regens niet te doen was,
dan heftigh tegen te fpreken gelijk
alder by gelegen theid gekiaeght zoude worden.
Den
nh
ten gefchieden

,

,

:

,

:

';
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Keizerrijk

tta '/

Den vierden.tegen den avond,qua- uit te voeren 2Gude zijn. Nohelh^ié.
datmen voor de brug van Lamthay aen hen ten antwoord gedient
men
wel
handel
de
zijde
kondiezeuitde
over
vier Jonken met peper,
,

Jacluen Bleiswijk Q[\liae>fltngen\{^A-

de maken, maer hy moft de zijde eerft

De mede komende

zien insgelijx verdragh over hunne
koopmanfchappen,getroflèn werden:
doch zy luiden de zijde andermael
eens op prijs zouden flellen maeral-

den geladen.

:

Jacht Bleisivijk tuflchen de toorn en brug van
Lamthay geankert lag. Vermeenden

vrienden verhaelden dat

't

op morgen mede

voor de
't zelve
brug zoude wezen. Desgelijx de
Konflance behouden in de Nederlandfe haven was gekomen en alles ontrent defchepen noch in goede ftant
't welk de Heere AmbalTadeur lief om
horen was.
Ten zelven dage verfchenen twee
Mandarijns in de Loosje den Amal

,

:

zoo zy

I

lieden

derde dezer
eifchten

,

wederom

,

als

op den

twee hondert vijftig teil
hadde Nohel gezeit het niet
,

[

tepijne vvaert was, om vantefpreken.
Dies alzoo zy lieden geen andere laft

,

hadden, (zooze zeiden), waeren zy
voorder vertrokken.
's Naermiddags lande aldaeruitde
Nederlandfche haven de boot van
bafladcur uit des Velthcers name af- 't Jacht de Konflance tydingh brenvragende hoe veel volks op 't ko- gende van de komft van 't Galjoot
mende Jacht Bleiswijkv^diSi oi'erfol- de Poeljnip, uit Quelang met den
daten mede quamen ; ook wat daer aldaer gewezen Bevel hebber De
zoo veel volks op dede. Hy liet den Bitter.
daer op
De mede gekomen Stierman leMandarijns antwoorden
niet
meer
verde
aen den AmbafTadeur over een
geen foldaten te zijn , en
als zeven en veertig man in alles, die doos met Quelangfe papieren , en
tot fcheeps-werk en andere noodza- daer nevens een brief, door den koopmet welk man Harthouwer aen zijn E. göfchrekelijk vereifcht wierden
befcheid zy lieden weder waeren ver- ven: waer by zijn Ed. verftont , dat
't Jacht de Konflance op èitn derden.en
trokken.
Onderwijle verfchenen mede twee é^Tzger op den vierden dezer gelukgroote Mandarijns in de Loosje ge- kelijk in de Neerlandfe haven waren
zonden door den Veltheer, om'top- gekomen, gelijk mede aldaer was gezicht over 'tloiïen te hebben. Dies komen deHoeker-boot, metdenKavan onze kant daer mede toeberei- pitein De Bitter, uit jQ«f A/wg mede
ding voor vaertuig en anders toege- brengende een kasken met brieven
maekt wierd. De voornoemde Man- aen den Amballadeur onder opzicht
darijns zeiden mede
dat in gevalle van den Boekhouder KaroIus,wa.et on'tfchip van daeg niet aen de brug der die van den Bevelhebber Meyer,
tjuam men op morgen met de bar op (^uelang. Dees verzocht aen den
ken de fchenkaedje- goederen daer Ambafladeur , het toe-zenden van
uit zoude halen , en laten 't zelve als twee of drie fcheeps ladingen fpardan om andere te halen weder naer ren, als gezacgde planken ook twee
beneden varen.
of drie Jonken met dakpannen en een
Al de Faktoors van zijne Hoog- goede parthy metzel-fteen.
heid uitgenomen d' eerfte van den
Op den negen en twinrigften van
\\onmgSingliimotig, quamen mede in Zomer-maent was aldaer de Hoecker,
de Loosje Nobel bekent makende, dePoe/Jnip:den dertigfte,de Fluit Nieu^
hoe dat hun Meefters tezamen over poorteen den vijfden van Oogft-maent
een waeren gckomen,om hunne zijde 't Jacht Overveen maüeloos aengekogelijkelijk aen d'E. Companjie rele- men , door een ftorm ontrent de Macveren, en dat het noch tijd was om cau/e eilanden belopen Het zelffte
TC handelen alzoo over eenige da- Jacht.omfich te vermakcn.vvas achter
gen Gcmagtigden van Packing fton- 't eilant^fwwy gelopen. DeTarterfe
den af te komen, na welkers komft Sinezen hadden 't zelve aldaer goede
geen kans altoos, om een katty zijde dicnftgedaen:ookaend'Opperhoofde
van
,

,

:

,

-

:

:

,

^

,

j

,

:

,

,

,

,

,

:

:

,

;
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men

door een van zijne Fak toors
den ^ekritansafeilchenj
die hem ook wiert gegeven , met verzoek om daer Ipocdig antwoort op

Van dit Jacht bekent gemaekt hoe
de Koxinje Sinezen Quelang hadden
belegert gehad. Beneven meet andere dingen Quelang rakende.
,

den

,

liet

brief van

j

Den zeilen

,

's

morgens

quamen

,

twee Mandarijns in de Loosje den
Ambafladcur feggen de MinjazeenJe Scede-höuder aen den Veldheer
hadde gefchreven dat 'er noch een

t'

,

:

,

Hollants Schip in de Nederlandfche
haven was aen gekomen dat zijn
Hoogheid verzocht te weten, wat
voor een Schip 't zelve was en of 't
van Quelang quani. Zoo dit zoo was,
:

:

zoude het

datelijk

wederom moeten

vertrekken, en diergelijke meer.
Hen wiert ten antwoot gedient:
dat zijn Hoogheid de komfte van
dit Schip met een brief (daer mede
om te Ichrijvcn bezig waeren) aenftonts zoude bekent gemaekt werden.
Volgens het op gifteren avond genomen befluit , gingh de Sekretaris ten Hove, om aen haer Hoogheden t'overhandigen 't naervolgen-

de

brief i^en:

Dat

|

i

erlangen.

Na een uur vertoevens, quam de
Faktoor voornoemt den Sekntaris en
zijn byhebbende gezelfchap uit des
Veldheers naem met een kop boonzap befchenkcn en ten antwoord
dienen op den brief: dat zoo dra de
Mandarijns (die by zijn Hoogheid
waeren) zouden wezen vertrokken,
zijn Hoogheid zich over hun verzoek zoude beraden en den uuflag
met zijne Mandarijns den Anibafladcur laten weten.
Van daerwas de Sekretaris ten hove van den Koning Sivglamung ge-'
gaen en zijne komil den Kor ing bekent laten maken. Alwaer hem de
brief, als rot den Veldliccr gefchiet,
mede was afgenomen met voorgeven de Koning niet wel re pas was en
hem derhalve geen gehoor kon ge,

,

,

ven.

Naer ontrent een uur vertoevens
voordragers (als tot den
Veltheer was gefchiet) den Sekritaris
en gezelfchap met boon-zap befchenkenen ten antwoort zeggen dat de
Koning des Heren Ambafladeurs verzoek uit zijn Ed. fchry ven hadde verftaen en het verzochte ook volkomen toeftont ja al hadde het verzoek noch eens zoo groot geweeft;
maer d' onzen moften des Veldheers

quam de

Amlaffadeur niet hadde kannen nalaten haer Hoogheden bekent te
maken dat alhier een klein fchip van
Qijelang was aenge komen tyding brengende , hoe dat, uier maen den gelede, de
A exinden de flerkte hadden belegert;
niifer met groot verlies voeder afgedreven waeren. Zijn Ed. verzocht op 't fpoedigjle deze Jchepen ivederom naer (^UQIzngte mogen zenden met eenige nootwendigheden , als tarruw
Aadjang,
houtwerken en andere kleinigheden.
Aüe naerjiigheid wierd aengewent,
om de gefchenken voor den Keizer aen
land te krijqen gelijk al rede de grootfie parthye met 't kleine Hollants Jchip
ontrent de brug waeren gekomen. Soo
tvanneer haer Hoogheden deze als andere zaken d' Ambajjade rakende, den Am-

doch de Koning twijfelde niet,
dathy hemzulx toegeftaen had,
of de Veldheer zoude daer mede wel
verlof toe geven. De Sekritaris had
daer op aen zijn Hoogheid zijn wedervaren tot den Veltheer bekent ge
maekt, die hier op antwoordezulx
wel te zijn en den Veltheer daer over

laffadeur geliefden te jpreken

te zullen fpreken.

d'

,

,

,

,

,

zoude
Ed. verblijd zijn om voor haer
Hbogheden te verjchijnen.
Zijnde eerft tot de Veldheer gekozijn

,

,

men had

aen zijn Hoogheid zijne
komftc laten weten. Dan alzoo de
Veldheer door eenige by zich hebbende Mandarijns belet was, om hem
.

in

perzonc voor zich

te

laten ko-

:

,

:

verlof alvorens daer

ben

mede

toe heb-

:

om

Zijn Hoogheid had hen mede lawaerom de paerden en
osjes niet te hoof waeren gebragt alzoo hy die gaerne wilde zien. D' onten vragen

:

,

zen hadden hem

laten

weten

,

de

zelve aen hem te willen vertoonen.
Maer 't zelve was tot heden noch
niet gefchied
dies verzocht het
zelve
Hh z
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ïelve overmorgen moghte gefchic-

'i

Keizerrijk

fpijkers

kende

den.

was
gcantwoort het wacr te zijn, zyaen
zijn Hooghcit 't zelve hadden laten
weten doch dat hen tot antwoort
wasgegevcn: alsaliede fchenkaedjeSekritaris

j

:

'riant

:

geert

't

:

;

goederen aen

Hoogheid

welk wederom (trcet
regens 't gene dQt\ Sekretaris door
den voordrager van den Koning vSi»^lamong was aengedient namentlijk,
dat de Veltheer neffens den Koningh hadden toegeftaen, al 't verzochte te mogen kopen en uitvoeren. Doch daer ftonden alle dagen
Kommiflarifen van Peking aldaer te
verfchijnen om de zee-havens te
bezoeken. Zijn Hoogheid twijfelde niet, of 't zelve zoude den onzen als dan door hen toegeftaen
werden.
's Avonts quam voor de brug van
Lamthay 't Jacht Blysivijk aen mee
defchenkaedje goederen uit A/jf;v//«ge». Mede fchreef d' Ambafladeur
met de Konftanciaes boot een briefken aen den koopman David Harthomver van inhout dat devier JonkQnmQX.^ci^Qt\\\x. l'laerdingen tn Bljsivijk aldaer gifteren wel waeren acnverlof geven

Wacr op door den

zijn

j

1

waeren, die dan

zouden vertonen. Waerop
zijn hoogheid hem had laten aendienen: datzulx door den Veltheer, maer
gelijkelijk

:

.

,

door hem gezeit was, en dat dierhalvcals boven, verzocht de paerden
en osjes ('t zy de fchenkaedje goedeof niet) overren acn lant waeren
vertoont
mogten
morgen aen hem
worden. De Sekriraris had aengenometi 'tzclvc den HeereAmbafladeur
niet

;

i

,

/

,

|

j

bekenttemaken,enopftaendeom te
vertrekken, waeren daer tweeMandarijns van den Veltheer gekomen, ó.^x\
Koningh wegens des Ambafl'adcurs
verzock tefpreken. Dies hen gclalT:
vas wat te wachten Na het vertrek
der Mandarijns liet hem de Koning gekomen en geloft maer noch niet
aendiencn: datdeVeliheerwelkon- alle gewogen. Het Jacht Blysivijk
deverftaen dat die vaa^«f/j«_^door was federt ook in'tgezichtgeweeft;
d'onzen vaneetendrinkwaercn wier- doch mogt niet aen de brug verfchijdcn verzien maer 't uitvoeren van nen. Devoorftagh,omy://^/?f«metde
houtwerken fteen, pannen en fpij- Hoeker-boot te lichten was zeer
en alsdan met goet overlegh
kers konde niet inwilligen. Doch dat wel
hadde
voorzichtigheid
binnen gebraght
te wecgh en
hy Koning zoo veel
gcbrayhi (met te zeggen dai'et maer re werden. Ten welken einde zy de
kleinit!,heJ''n waren, die alzoo (hie- Poeljnip naer Sotl.ua zouden zenden,
Iwg belegert waeregeweert tot her- en zijn goederen, in 'tte kennen gefteilingh van huizinge benodigt wae- ven vermeit ,aen Alphen {om demin\

:

;

,

,

;

,

,

,

,

,

,

j

1

rcn

)

dat door dezelve Mandarijns

den naem van den Veltheer des
Anibaftadeurs verzoek mede in zijn

fl;e achterdenken aen de Tarters te
vertonen) laten overgeven, en daer
wederom zoo veel peper als andere

I

uit

geheel was toe-gelaten. Voor welke beleef theid de Koningh uit des

i

i

koopmanfchappen uitlofTen, als bequamelijk konde voeren, en 't zelve
Ambafladcurs naeme door den Se- daer mede boven laten komen, om
kreraris hartelijken was bedanckt, dat het bootjen voornoemt eers
en zoo wederom van daer vertrok- daegs met verfcheidenootdruftigheden weder n^ti Quehwg ftonttc verken.
Des namiddags quamen twee Man- trekken.
i

'

D'AmbafTadeur fl:elde vaft:, wel verLoosjc door den Veltop 't van morgen gcdacn eifchcn zoude dat over de meefte ververzoek den AmbafTadeur ten ant- zekering van Quelang in dezen toewoort te dienen, gezonden; 't geen ftant des tijds het oog wat naukeudarijns in de

heer

,

,

om

j

j

zy
gen

lieden naer eenige plichtpleginin

dezer voegen deden

onzen gcoorloft was

:

dat

den

allen lijftocht,

!

\

gaen, en dier halve nodig
achte daer over naer 't gevvijze te
raeiflagcn en te helpen fchikken, als

rig lieten

diedoorhcn verzocht waeren uit te tot den meerden dienlt vandeKomvoercn; maer tot het hout-werk en 'panjic zou behoren. Ten dien einde
,

\

vverdc

;

Des morgens, denachtften,

Werdt Harthouxver Kapitein Van der\
r/benefTens door Schipper De Vlieg
mcz B/yswijk ontboden en verwacht:
insgelijx den Kapitein De Bitter op
zijn verzoelc toegeftaen mede eens
op te komen, om nader gehoort te
werden. D'onderkoopluiden , Brafun en Limhorgh; gingen nu weder
,

den

om

derwaert,

Wederom gekomen, verhaelden:
haer Hoogheden de zelve zeer wel
hadden aen geftaen. De Koning 5/Kg-

,

;

lamong, daerzy eerftgegaen waerenj
hadde gevraeght, of 'twilde of tam-

berecht te geven.
j

Bleyswijk was dien avond aen de
brugh gekomen op morgen meende hy het van zijne Ichcnkaedj e-goederen te ontloflen en overmorgen,
zoo doenlijk waere hen weder toezenden om de reft der gefchenken
te halen. Naerdien 't grootfte zandelhoutin Vlaer dingen zeermoeielijk te
genaken was voor dai'er veel pepers
uitgeloft was (die aldaer niet konde
geberght werden) zoozoudhy daer
niet vreemt van wezen dat ontrent
vijftig pakken van 't beüe daer na uit
eenig ander Schip als 't voor de hant
:

mepaerdenwaeren. Daer op zy hem
hadden geantwoort tamme paerden
te zijn. De osjes waeren mede zeer
by den zelven Koning geprezen: had-

!

,

,

,

de de zelve achter, om aen zijne
vrouwe te vertonen , laten brengen;
daer dezelve met groote verwonderingh van zijn Koningin en andere
vrouwen waeren bezien. Ook was
des Koninghs foontje op een van de
paerden gezeten. De Koning vraegde mede na des Ambalfadeurs gezontheit: met by voegen, dat hy tot
zijn leetwezen verflaen had , zijn
Ed. niet wel te pas was; zoude zijn
Ed. nacr demiddach, door twee van
zijne Mandarijns laten verzoeken.
Zijn Majefteit verzocht ook , dat des
Ambafladcurs heel meefler daer 's anderen daegs eene mogt komen. Van
daer waeren op des Konings verzoek

,

,

,

,

,

lagh

,

in plaets

wiert

genomen

,

daer

over hy nader fchrijvcn zoude. Maer
vermits de boot bevallen was, heeft
dezelve tot des anderen daegsfmorgens moeten wachten.
Des morgens den zevenden vertrok de boot mede wiert ordre geftelt , om 't Jacht Blysivijk te lof,

al

te vertonen.

aldaer te verrichten

't gene zy ten dienfte van de Komwaerom
p;mjic zoude goetvinden
hen ook voor zijn vertrek geliefde

wier-

de fchenkaedje-goederen uic
Bleyswijk in de Loosje gebraght.
De Schenkaedje meefter Putmans^
nefTens denHof meefter, gingen ten
Hoof met de paerden en osjes, om
die aen hacre Hoogheden (volgens
het op eergirteren gedaene verzoek)

/^'(f

,

,

:

by zijnen zoon gegaen. Door den
Des middags quam een Mandarijn welke de paerden en osjes met geen
uit des Veldheer naem den Ambafla- minder verwonderingh als van den
deur verzoeken of hy met Blysivijk Koningh was gefchiet waeren be-

fen.

,

I

,

het verzochte voorraet aen
langj'e fchip

't

woude laten brengen

Que,

al-

zoo zijne Hooghcit

niet verftont dit

Schip boven quam.

Hem

wiert ten

antwoordgedicnt zulx te zullen gefchicdcn
wanneer Blysivijk noch
een tocht om de rell der fchenkaedje goederen te halen , gedaen
,

:

,

-

had.

Des avonts quamcn al de fchenkaedje- goederen uit Blysivijk aen
lant doch alzoo het te laet , om de
zelve in de Loosje op te dragen was,
mocftenze dien nacht onder goede
opzicht van wacht , in de barken ver:

,

,

blij

ven-

zien.

De Veltoverfte hadde dezelve mede befien, en Honden hem als boven
wel aen. Hy vraegde mede naer des
Ambafladeurs gezontheit of hy ook
wel van goede Heelmeefters verzien
was: woude anderszijn eigen Doktoor zenden: als ook, waerom d'onzen de boot , zonder verlof , na beneden hadden laten vertrekken alzoo
hen noit tot 't een of 't ander verlof
te geven geweigert hadde. Infgelijx wanneer 't Jacht Blysivijk weder na beneden om de andere fchenkaedje-goederen te halen, zoude
:

,

,

,

gaen.

Hh
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fchenkaedjc - meefter had den
Veldheer ten antwoord gedient dat

De

'

:

het met è.&w Ambaffadeur nu weder
redelijk was, en niet beter wift of hy
was met een goeden Meefter verfien,

hoogheid uit des Ambaftadeurs
naem over de aenbieding bedankende. Uit wat reden de boot zonder
verlof naer beneden was gevaren, was
zijn

hem

niet bekent,

alfie

de peper loften

't
,

Jacht ^/fisiw;^,

zou ten langften

overmorgen kunnen vertrekken.

j

j

[

i

1

1

i

\

!

De

Schipper van 't Jacht Bleiswijk
klaegde aen Nobel : hoe de Tartaren
bcletteden dat het lollen van peper
,

,

!

Hyhad

barkiers

,

niettegen-

ftaende zijn voorfpreken en zeggen

zy doorhem waeren geroepen, met
yzere ketenen door debeulsnaerde
gevangenis laren ftepen. DiesgemelteA'o^i?/ den Tolk Sjenko naer binnen
zond om daer over aen de Mandadie 't opzicht op 't loften hadrijns
den te klagen.
Onderwijl verfcheen een Faktoor
van den Veldheer ia de Loosje, na
d'Amba(riideurs gezcntheid vragende en of hy ook wel van ervaernc
anders
heelmcefters was verzien
woude zijn hoogheid zijn eigen dokters zenden. Des nacrmiddags was
de tolk Sjenko met eenige Mandarijns
en Faktoors by 't Jacht Bleuwijk gtkomcn de gevangene perfonen weder los latende en ordre op 't loften
ftellende
dat ook aenftonds weder
voortgang nam.
Des morgens den negenden liet
de Heer Ambaftadeur zich by den
,

:

,

,

,

zenden,

De

door de Poe//«//aengebragt, waeren by voorraec
in de Konjlance overgezet en hadden
't zelve uit de Konjiance en Tiger vol
peper gefmeten: welke peper beftond
m negen en veertig duizend zes hondert zes en taghentig kattijs
vvaet
door deze fchepen zoo veel plaets
hadden gemaekt,datfe gevoegelijk by
al de fchenkaedje- goederen konden
komen dies 't wachten maer alleenlijk naer Bleinvijk was, om de zelve
vijftien kaften

,

'tGaljootde Poe^»//'konde nu boven komen ingevalle verlof en een
;

pas daer toe hadde. De Gemagtigden
van Pout wouden daer toe geen ver-

,

:

,

daer in over te fchepen.

,

,

landfchc haven te laten komen , om
dat het inkomen der zelve tegens
wint en ftroom te gcvaerlijk was; hadden 't zelve befluitaen denaldaerop
zijnde Schipper gefcheeps-raed laten
weten om wanneer het hen beft
dagtc, van »S<'//j/a onder 7/«/;<2)' te verplaetfen. Die daer op geantwoord
had, zulx te zullen naer komen, en
alsdan het goeddunken daer van over

;

,

:

Keizerrijk

;

,

hadden dezelve

'/

,

,

twee
barkiers met hun barken aen boord
geroepen die ook waeren gekomen.
Maer de Tartaren zulx vernemende,
geen voortgang nam.

m

lof,zonderbefcheidvanboven,geven

i

Schip vlaer dingen had op den
zeften dezer noch van tweeen dertig duizent eenhondert vijf enveertigkatry peper fuiver in een Chinees
Jonk, die daer noch lag, ontlaft: zoo
datzy naer groote moeite, nu by
't fchenkaedj e fan del - hout konden
't

{

,

-

komen.
Den zevende dezer was een van de
Sinefe Paflagiers op Konjlance geftorven wenften dierhalven van d' arme
:

reizigers ontflagen te

worden. Alles

met d'enzen aldaer noch wel.
Verzochten met eenige ververfchin-

ftont

Koning >S'/«g/jwo«gontlchuldigen, dat ge voor de fchepen verzien te worhy vermits zijn en des heclmeefters den.
ziekte zijn hoogheid met den zelD'orde van den Heer Ambaftadeur
ven heden niet konde gerieven maer in 't boven komen der vrienden zouzoo dra de heelmeefter wat beter te de,als Bkisivijk weder beneden quam,
,

,

;

pas was, dien re zullen toezenden.
Midlerwijle quam aldaer de floep
vanden Tigerzcn, met fchrijvenvan

den koopman David Hartbouwer :
waer by d' Ambaftadeur verftond: dat
mctdenaadercn goed gevonden hadden 't Ichip Alfhcn niet in de Neder,

en 't vcreifchte daer

in

gefcheepc was,

achtervolgt worden.

Des middags quamen twee Faktoors
van den Veldheer in de Loosje den
A mbaftadeur na zijn gezontheid vragen. Door zijnen Huisheer wierden
zy met zes hoenders,

vijf

hammen,
wat

i

,

van S/Ma , ofTaifm^.
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De Poel-ftiip mofle ook in de Neer-

wat graiiaetappelen kaftanien en pe,

om dat de
Veldheer fulx geboden had wiften
ten zelven dage verzoeken om fijn ook geen raet zijn ingeladen peper
Hoogheirs Doktoor voor een wei- aldaer aen land te brengen 't was ook
nigh tijts te mogen gebruiken alzoo gevaerlijk iijdie hchie wooning veel
hy, vermits groote pijn in de buik, goets ie vertrouwen. Met Bleysivijk
op welk verzoek hy wierdt de reft der gefchenken verniet wel was
noch met den donkeren avond quam, wacht het voor de hant leggen van
en hem wat ordineerde in te ne- de zelve, quam zeer wel. DeSineefe
landfche haven verblijven,

ren befchonken.

De Ambaffadeur liet den Veldheer

:

,

:

;

:

:

men waer door ook
:

Jonk met drie hondert veertigh fakken peper uit Vlaerdingen kon dan

ftrax verlichtin-

ge bequam.

medekomen.

Des morgens, den tienden, verfcheen de Doktoor andermael in de
Loosje den
wat ingevende. Ook quam een Faktoor in de Loosje om na des Ambaffadeursgezonthcid te vragen: en of
de artzenyen door den Doktoor aen
zijn Edele gegeven eenige werkingh
hadden gedaen. Hem wierd geantwoortvanja, en dat de Heer Ambaffadeur grote baet daer by bevonden
had: verzoekende den Faktoorzijn
Hoogheid voor 't zenden van zijn eigen Doktoor , uit zijnen naem ge't w elk den Fakliefde te bedanken
toor aennam te zuHen doen.
Het vertrek van Blejswijk en de
floep van den T'ger vviert tot des volgenden daegsuitgefielt: alzoo «enige Mandarijns zwarigheit over 't mede nemen van demenighte der ververfmge maekten: daerzy den Veltheer eerft nader wilden over fpreken.
Des naermiddaghs quamen in de
Loosje twee Mandarijns, met een pas
voor het Jacht Bleysivijk en de floep
van den Tiger : zeiden ook gezonden
te zijn om met het Jacht na beneden
,

D' Ambaffadeur wenfchte van de

Ambaffadeur als gifteren

Sineefe reizerswel ontflagen te wezen zy verftrekten op de Schepen
niet als totballaft. Maer tot het aen
land wezen der fchenkaedje goede:

,

moft daer mede gewacht werden.
DesZondaghs middags, dcntwa-

ren,

,

,

lefden

,

j

:

I

nochnietacn land waeren gekomen.

,

Dies zijn Hoogheid verzocht d'Ambaftadeur ordre geliefde te ftellcn, die

doch inhaeft aen land moghten werden gebraght, alzoo zijn Hoogheid
\

daer zeer na verlangde:

met handekn

niet

ook dat men
konde

eerder

|

\

voorrgacn

,

voor dat de goederen aen

land waeren. Infgelijx dat dan mede
aenftonts toebereiding tot de opreis

zoude werden gemackt.
De Heer Ambaftadeur gaf hem i&n
antv^ oort: dat de reft der fcheiikaedje-

te varen.

Den elfden vertrok het ]'^c\nBkysïvijk met de floep van den Tiger
wederom na de Nederlandfche haven.
Aen den Stierman van den floep (al,

zoo

,

:

}

,

,

verfchenen twee Faktoorsiti
de Loosje.dcn Ambaffadeur uit naem
van denVekheer met een wenig Japanle Kotinemowy vereeren
en met
eenen zeggen dat d'Ambaffadeur nu
al een geruimen tijt aen land ware geweeft; doch dat tot heden defchcnkaedje- goederen voor den Keizer

,

eerder als 't Jacht ftont beneden

te wefen)

wierteen brief gegeven,om,
beneden komende den zelven aen
den Koopman Dauid Harthouwer te
overhandigen, van inhoud: dat hun
belluit over de Fluit Alftn genomen,
by den Heer Ambaffadeur wiert voor
goetgekeurt. De Opperhoofden daer
van konden uit Sivatia onder 77»hay vertrekken als 't hun goet dacht.
,

,

,

goederenin korten ft onden aen land
zijnHoogheit voor de gete wezen
zondene Konnemomy zeer bedankte,
en weder in vergelding zond weinige konfituren van noten nagelen
,

,

en zoo voort. Na dat de Faktoors by
hem na vermogen waeren onthaelt,
waeren dezelve wel vernoecht vertrokken.

Desavonts in 'r gebed vviert in begenomen, hoe dat uit ver-

trachting

fchelde redenen

,

die de Beftierders

door hunne Faktoors deden bybrengen,het wel mogte gebeuren, dat zoo
dra

,

,

Derde Gezantfchap na V Keizerrijk

24.8

hove, om haer Hoogheden 't zelve
voor te houden.
Tegcns den middag wederom ge-

dra tydinguit Peking quam, wegens
d'opreis van den AmbafTadeur liaer
,

om

op

Hoogheden hen
wel dapper moghten komen aen te
preften en dat zy (terwijl noch weinig toerufting gemaekt was en als
dan alles over hoop zoude komen)
wel eenigzints zouden mogen verlegenftaen. Dies d'Ambaffadeur, om
intijds te beginnen, voorfloeg: of het
nietdienftig zoude wezen haer hoogheden op morgen wierden aengcdient dat de mceftegefchenkcnaen
laiid en de rell binnen acht dagen te
verwachten waeren, ofze derhalven
mogten beginnen te pakken , en daet
toe kaflen laten vaerdig maken: van
wat grore deze kaflen zouden moeten wezen en van hoe veel man gedragen werden als ook de zadels en garnituren der paerden insgelijxof haer
Hoogheden om de gcfchenken te
bezichtigen , Gemagtigden in de
Loosje gehefden te zenden of het
fandel-hout, zoo groot als het was,
over lant zoude konnengevoertwerr
den dan op wat grote 't zelve diende
gezaegt. Datze noch verkheide goederen moften mede voeren, om in
Peking na gelegentheid aen de Rijxraden en andere te verfchenken, die
buiten bcnaeming moeften blijven.
Indien het in de reden te pas quam,
te verzoeken dat haer Hoogheden
de lacftegefondene kleinigheden van
den Heer AmbafTadeur geliefden aen
te nemen ; alzoo het zelve in de
Loosje (voornamcntlijk het gevogelte) niet heel wel konden gadeflaen.
Haer Hoogheden in dit geval van
handel fprekende 't zelve van hunne zijde mede te roeren inzonderheit om dat twee fchepenover een
niaent na Batavia, en zoo voorts na
Hollant moften gezonden werden.om
van des AmbafTadeurs wedervaren
,

te reizeii

!

1

,

\

,

1

[

I

(

(

|

j

|

te die-

nen.

worden

,

verwitrighc

wanneer elk zijn Gemagtighden inde Loosje zoude zenden,
om de gcfchenken te bezichtigen, en
;

als

pakken.

Hetfandelhout mogtnict gekort,
maer zoo gelaten worden als het van
den Ed. Heer Generael gezonden
,

!

)

|

was. D'andere goederen, die donzen
wilden medevoeren, om in voorvallende gelegentheit te verfchenken,

zouden by de kaflln of pakken opgefchrevea worden, alleen om te kon
nen weten, hoe veel dragers in alles
zouden nodig wezen.
Degemclte kleinigheden konden
zy niet aennemen voor en al eer de
,

gcfchenken van den Keizer aen land
waeren. Dan alzoo zy haer Hoog-

heden niet hadden konnen fpreken
was'tlaetfte punt niet gerept.
Des middaghs, den veertienden,
quam uit de Nederlandfc haven aldaer
aen te landen de floep van Vlaerdingen, met Harthouiver en Kapitein Van
der JVerf. Deze zeiden dat alles (foo
wel in Sothia als Nederlands haven)
:

noch

in

goeden

ftant

was, op hun

vertrek van daer , gebleven. Al de
reft der fchcnkaedje-goederen uit de
Kbrtftance trvTiger waren in het Jacht
Blysivijk overgefcheept. Hadden dit
Jacht (alwaer de Kapitein De Bitter
mede quam) ontrent een halve mijl
acn dees zijde de toorn ten anker laten leggen, datzy vermeenden (al-

Des morgens den dertienden, dan zoo
gingen Nohel en Putmans (volgens
't vaft geftelde des vorigen avonts) te

Hoogheden molte

,

:

den des morgens zulx aen

haer

wel vervaerdigt
en daerop gemaekt worden om ontrent honden katty zwaerte te konnen inhouden.

:

Dit wiert vergaderens wijze zoodanigh vaft geftelt, en Nobel en Putmans gemaghtigt, om haer Hooghe-

dat wanneeral de gcfchenken
acn iandgebragt waren, 't zelve aen

De kiften mogten

,

verflag te doen, en diergelijk meer.

,

men:

te zien

:

,

vermits het hun volle
niet wel te pas
was:echtcr hadden zy hun bootfchap
door den voor-dragers laten aendienen, en daerop ten antwoort beko-

den gehad

[

:

,

haer
had-

,

(

,

;

,

,

maen en Singlamong

:

:

komen verhaelden zy dat by
Hoogheden zelfs geen gehoor

't

vroegh
wezen.

lichte
al

maen was) morgen

voor de brugh zoude

Den

J

:

van Si Ka,

Den

wel zijne Gemagtighden geliefde te
om de zelve te bezichti,

vijftienden lande aldacr acn
met de redder fchcnJacht
kaedje-goederen uit de Konft^nce en

zenden

i?/)'iii;//^

't

ook de Jonken met

f Tm fatg.

o

gen.

hon-

dert vier en veertig zakken peper uit
Vlaer dingen. Met Blynvijk quam de
ge wezc Bevelhebber op Quelang, de

Insgclijx wicrt verzocht een pas
voor de boot om op en af in d\Q.n.
ftant van zaken (rakende de geruchten van d'Engclfen) te mogen va-

Bitter, over.

ren.

Tiger

:

drie

,

Dacr liepen fterke geruchten van
dat 'er negen Engelfe fchepcn op de
kufle van Sina ontrent d' eilanden Ei-

,

muycn ^«ew«)'waerenaengekomen:
dat de Zelve al in Kanton waerengeweeft , en aldaer handel verzocht
doch , door de Tartarife Sinefen
(alzoo tot een grootc gelt-fom van

:

|

om

den handel
te hebben, te geven niet konden vedtaen) weder waercn uitgevier hondert

tayl,

wezen, en nu

,

om

't

\

zelve te her-

:

j

vatten

,

Zijnde de komüe van den Sekretaris bekent gemaekt, heeft de Veltheer hem den brief af Jatcn halen en,
naerruim een uur \vachtens,tenantvvoort dienen
dat her geen manier
was de Veicheerin perfoondcfchcnkaedje-goedcren quam bezichrlgcn;
maer zoude den tolk zenden om te
zien of het zoodanig met defchenkaidje- goederen was, als d'onze
voorgaven
en zich als dan beraden wien hy te zenden had. Aengaende de boot zoude met zijne
Mandarijns een pas voor de zelve
zenden.
De geruchten Hepenaldaertehoof,
dat de Veltheer des naermiddaghs
't Hollanrfch fchip zoude gaen
bezichtigen
ten welken einde op de

hcrwacrts op nieu aen ge-

'

,

komen.
Alzoo de

Beflierders door Nohel
en Piitmans den Ambafladeur op
den dertienden dezer hadden laten
aenzeggen dat zoo dra de gefchenken aen land gekomen waeren , men
't zelve hen aenAoncs kont zouden
doen
wicrt goet gevonden haer
Hooghedcn de komüe van de rell
der gefchenken op morgen door den
Sekretaris fchriftelijk te laten weten,
om of haer Hoogheden die overmorgen wanneer alles klaer en geforteerc zoude wezen, door haer Hoogheden zelfs (alzoo uit verfcheide
Sinefcn liadden verftaen , de Veltheer die in perfone zoude komen
zien) %f wel door haer Gemagtigden

j

|

'

,

:

;

,

i

ftratenverfcheide vendels, hellebaer-

den en diergelijke geweer ftont geVan daer was de Sekritaris, tot den Onder koningh Singlamong gegaen
voor den welken.
naer een weinigh wachtens , hy
in d' achter - zaei ter gehoor wiert
plant

j

|

.

:

,

gebraght.
Zijn Hoogheit had na des

Am-

bafladeursgezontheitgevraegt, daer
op hem behoorelijk door den Sekretaris was geantwoort
en met
eenen had zijn Hoogheit des
bafTadeurs brief ter hant gefteit van
inhout dat nu al de fchenkaedjegoederen aen landt waeren gckomen, en of zijne Hoogheid om te
zien, Gemagtighden geliefde te zcnden.
Zijn Hoogheit hadde aen hem ten
antwoort gegeven het hem aengenaem was alie de fchenkacdje-goederen aen Iaat waeren , en dat niec
de zelve op morgen
falen zoude
:

Am

gelietden te laten bezichtigen , ten
einde daer een weinig toebereiding
j

op te maken.
Desmorgens, den zeflicnden.ging;
de Sekretaris ten Hove; eerfttotden

j

;

,

:

,

Veltheer, om hem uit den naem
van den Ambaffadeur'tnaervolgend
briefje te overhandigen als dat nu!
de reft derfchenkaedje-goederenaen
lant waeren gekomen dat de zelve
op morgen in ordre en geforteert
zoude leggen dies zoo zijn hoogheit (volgens de lopende geruchten) door zijne Gemagtighden te laten
die in perfone geUefden te komen bezichtigen. Naer dat hem met een
zjen, dat het den Ambafladeur hef en kop boon fop hadde laten befcfenaengenaem zoude wezen dan of ken , en ecnige niet merkwaerdige
[

!

:

|

;

!

!

:

,

,

[

!

:

\

/

/

rede-

Derde
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redenen met hen hadde gcvoert,wiert
hcn oorlof om te vcrtrckkengegeven.
Onderwijle was de tolk van den
Veldheer met eenige Faktoors in de
Loosje gekomen antwoord op 't
fchrii'teiijk verzoek des morgens gedaen brenc^ende 't welk zy in dezer
voegen deden dat des morgens een
pas voor de boot zoude werden gebragt doch dat, wanneer de boot een
men de
tocht op en af gedacn had

1

'

'/

Keizerrijk

Des middags quam een groot Manden Ambafladcur van wegen

darijn

den Vcltheer acnzcggen dat zijn
Hoogheit verftont al de fchcnkaedje-gocderen voor den Keizer tenzijnen Hove wierden gebragt hem vragende hoe veel Koulijs, (dat zijn dra:

,

,

,

:

,

,

na

van noden hadden. D' Ambafladcur antwoorde van zulx niet te weten. Ten
andere dat het brengen van 's Keizers
pas alnjt weder by zijn Hoogheid Ichenkaedje- goederen tot de Veldzoud moeten brengen en als de heer qualtjk konde gcichieden ten
boot vertrekken zoude, wederom ei- acnzicn vandegrootheitderpakken,
dat Sandelhout en andere. Doch in gefchen. Voordcrs zeide de tolk
verzoek
valle zijn Hoogheid 'tzetve met gegedaen
't
over
Veltheer
de
perlbon
wek
wilde hebben, by konde met zijom
in
van den Ambafladcur,
de fchenkaedje -goederen te komen ne Mandarijns fchriftclijkc orde aerj
bezien, niet wel te vreden was doch hem zenden alzoo niet zijne maer
was door hem tolk, met alles in de bc- 's Keizers gcfchcnken waercn Mclle vou te flaen, weder goetgemackt. de dat hy ook vry van fchade wilde
D' Ambafl^adeur gaf den tolk ten blijven of de goederen in 't dragen
antwoort: dat uit de lopende gerueh- eenige ramp overquam. Welkeredeten verftaen had , de Veltheer in per- nen zoo veel te weeg bragtcn dat de
{onc. de Ichenkaedje -goederen zou- Mandarijn zijn Hoogheid van ieder
de komen bezien en derhalve ge- fortering maer een ftuk zoude laten
fchreven dat hy zich gelukkig zo ude halen, om te zien. De Heer Ambaflaachten, indien zulx gefchiede ; maer; deur weer daer op dat al 't gene zijn
dat in gevalle hy geweten had zijn hoogheit fchriftelijk ordineerde , hy
hoogheid 't zelve qualijk zoude geno- 'tzelvezoude naerkomen. DeManmen hebben, zulx niet zoude gedaen darijn op ftaende , zeide zijn hooghebbcn met welk antwoort de tolk heid fchriftelijk ordre zoude zenden,
weder vertrokken was. De reft der Ten zelven dage wiert de Jonk met
fchenkaedje -goederen uit Blysivijk dedrichonderten veeriigzakkcnpequamcnophedenaenlandin'tloosje. per uit liaer dingen van zijne ladinge
Des morgens den zeventienden, ontloft.
Dcsmorgens, den aehticnden, verquam de aldacr op gifl:eren gewezen
metvradeLoosje,
fchecn
in de Loosje de tweede Faktolk wederom in
of de gefchenkcn al aen lant toor van den Onder -koning4S"/»^A7gen
waeren gekomen. Waer op hem ge- tnong, vragendenades AmbafFadeurs
antwoort wiert van ja, en dat de zei- gezontheiten voorders. Onder andevc gifteren al aen land waeren ge- re redenen wierd hem door A'oj^^'/geweeft. Alleenlijk was nu het wach- vraegt, hoedanig d'onzen het nu met
ten maer naer de Mandarijns, om die den handel zouden hebben. Al de
te komen zien. Dies hy zeide de fchenkaedjc-goedcren waeren nu aen
Veltheer nefl^cns den Koning hunne lant, daer haerHoogheden totophcMandarijns, om die te zien, zouden den opgefchoven en uitgeftclt hadzenden; maer den tijt, wanneer zulx den. De Faktoor antwoorder het hem
gefchieden zoude, wifl:hy niet. Aen- beft dochte , dat 'er een briefje aen
gaende de boot, als de zelve om te ^'/w^/jwowg wiert gefchreven wasrin
vertrekken vaerdigh was, zouden vermeit mofte werden, dat zijn hooghen de pas daer toe zenden. Al- heid hen nu drie jaren achter den anzoo de paflcn in de Hollanders han- deren aen handel had geholpen,en dat
den niet vertrouwden. Dit ftreet al zy verzochten hy h:;t zelve tegenweder tegen het zeggen van giftcren. woordig mede geliefde te doen en
gers,) tot dragen der zclver
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hen daer in de behulpzame hand bieden. Dat Sobel.om verder daer over te

Ta'ifÏHq.

2.

ft

L»tfe volk vele jaren hadde qeketit en
all'tjt groote gunjl en hulpe bewezen ook
fprek.cn
dan in perfoon nefTens dit ifpoedigvoort geholpen ; daer over is de
Ho/landje Generael obk alle jaren verbriefje kondc gaen. Hy twijielde niet
of alles zoude naervvenfch uitvallen. hlijt gciveeji.
I

,

j

;

De Houpou heeft verleden jaer »
Hy'vroegrof d'onlen de twee hondert
balen peper, in den Handel -Loosje van den Koning en Lipoui verflaen datleggende, wilden aen hen verkopen; er dit jaer nootjakelijk een Ambajfadeur
doch 'tfclve mofte zonder weten van aen den Keizer mode komen : ivaer op de
Nohel had koophandel dan voorts zoude mogen geden Konbon gefchieden
geantwoort van ja als maer over den dreven worden. Het voelkdeWou^oM
aen den Heer Generael op Batavia heeft
prijs eens konden worden. Het was
hem even veel , aen wie die verkocht verhaelt. De Generaelheeft nu een Amwiert. Onderwijlen waeren in der l.ijjadeur gezonden uit zijnen raet : en
kooplieden Loosje twee Mandarijns de gejchenken aen den Keizer zijn op U
van don Vcitheerverfchenen, die over HoOi, heits begeren aen lant gebragt. De
A omng heeft belooft dat zoo haefl zulx
de gefchenken aen den Keizer ge
de koophandel voortmagtigt waeren, zeggende dat alle de volbragt ivaere
gang
zoude nemen.
lakenen , perpetuancn, kroon raflen,
Daerom verzoekt nu de Houpou eeren voorts al de kleinigheden van
des Keizers fchenkaedje op morgen biedig , dat de Koning '/ zelve gelieft
(zoo 't weer zuix toe iiec) m^t een toe te flaen en aen de faktoors en koopordonnantie van de Beftjcrders zou- lui den daer toe ordre te geven, op dat de
den werden ontboden en tot den Ko- H oupou te fpoediger gereet magh zijn,
ning Sin^Lmong gebragt alwaer de om met den Amba^adeurnaPucking te
vordere Beftierders de zelve goede- reizen
te meer alzoo van nu af over
ren zouden komen zien. De kaflen, een maend tweejchepen na Batavia moeom de genoem de fchenkaedje-goedc- tenvertrekken ; daer mede d'Amlaffaren te halen wierden klaergemaekt: deur aen den Generael op Batavia als
aent^aende de goederen vangroeten ook aen het Hollandjch Rijk fijn wederomilag als Sandelhout en andere, varen alhier moet hekent maken
De Houpou zoude met die tweefchc'
zoude aldaer blijven.
De genoemde Mandarijns waeren pen gaerne eenige tfoederen verzenden,
mede gemagtight , zoo zy zeiden, die hy van de Faktoors zoude koopen :
door den Veltheer om 't Hollantfch daerom verzoekt hy dat de handel fpoefchip te bezoeken, ot 'er geen meer
dig mag voortgang nemen.
der peper of andere koopmanfchap
Op 't welk Nobel eerfl: van Singlapen in waeren
Twee van d' onze mong ten antvvoort had bekomen dat
wierden gclall daer nefTens te gaen,de iiy verwondert was over onze haewelke, op hun wederkomfte, zeiden ftigheit naerdien Je Heer Ambafïa-,
alles wel bevonden i:e hebben.
deur toch niet voor 't nieu jaer ftont
Vermids nu op begeerte der Hooge op te reizen. Enalzoo'tbefcheituic
Beftierders aldaer de gefchenken aen Packinghiurvtn twintig dagen verwagt
den Keizer en andere waeren te lande wiert behoordemen dien tijt noch cc
gebragt, en volgens der zei ver belof- vertoeven temeer, alzoo deaengeten als dan de koop- handel voort- bragte koopmanfchappen (die, ten
gang zoude nemen daer d'onzen aenzien van 't gecne door d' onzen in
nochtans tot noch toe geen blijken Japan wiert aengcbragt, zeer weinig
van vernamen,zoo wiert des Zondags waeren) in den tiji van vijf dagen konden negentienden koopman Nobel den verkocht worden; als wanneer de
met dit volgend vertoog aen Singla- tweegemelte fchepen noch evenwel
moMg en den Velt-overfte afgezon- ten geflclden tijd vertrekken konden.
den:zijnde aen beide meeft van eenen Eindelijk had zijn Hoogheid door
zelven inhout namentlijk.
overreding vanvoorxcideiVe^£'/, inDat de Koning Singlamong het Hol- gewillight, datmen de prijzen onzer
koopƒ/ 2
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koopmanfchappen endergener, die zijn vernemende zich daer over vcrzy daer begeerden in te kopen heught getoonr.
De Mandarijn Ha» Lauja verfcheen
van nu af met de Faktoors zoude mogen fluiten en met den handel ftil in de Loosje den Ambafladeur aendat van den Veltheer was
voortvaren, zonder evenwel daer o- zeggende
tot
geordineert,
om met den Heere Amver plakkaten te willen aenflaen
gebafladeur
Peking
zoude
wegwijzer) medenaer
(als
uit
befcheit
dat her
ff
Xv»^
konreizen
niet
weten
te
ook dat'er vier ftanalzoo
komen zijn
daerden
moften gemaekt, om voor
de of de Keizer aen onze koopmanfchappen niet mede declachiig wilde den Ambafladeur in 'r reizen gedragen te worden waervan de twee op
wezen.
Hollants: en de twee andere met Chiïich.
De Velt-overfl:e Tsjangpoui
,

,

,

:

:

;

:

:

watruftiger en gunftbiedend toonende,had aen Nobel belooft.zoo haeft de
gefchenken door hem fouden bezich-

Faktoors in de Loosje te zullen zenden, om over dekoopmanfchappen te verdragen, mits van
onzer zijde befcheidelijken en niet
meer dan de rechte waerde daer voor
tigt wezen, zijne

geeifchtmoft worden: zonder elkander lang op te houden ; niet-tegenftaende andere lieden d' onzen al

mogten

tragten wijs te

maken

,

hoe

de goederen tot hoger prijzen konden verkocht worden: ditnzy geen
geloof moften geven, alzoo 't een jaer
met het ander geen gemeenfchap had.
Hy had ook zeer geroemt.over zijne goethertigheit,tot onzen landaert:
alzoo een deel hunner koopmanfchappen met defTelfs Jonken aen lant
daer op
hebbende laten brengen
niets te kort gekomen was in welke
hulpe zijn Hoogheid voortaen noch
genegen was te volharden, trachtende alzoo ons voordeel te bewerken;
daer nochtans (volgens zijn zeggen)
in de vorige jaren onze goederen met
hunne Jonken ontloft geworden zijnde, zoo merkelijk veel daer op te kort
gekomen was. Over het verzenden
der tweefchepennacr Bata'vïa,hzó. hy
zich wat koel gehouden alzoo, zijns
oordeels niet veel vangewichte daer
mede te fchryven was. Doch wat nader dien aengaende onderricht had
eindeling daer op geantwoort dat
het eerfte befcheit van den Keizer
binnen vijftien dagen aldaer af te
,

:

,

,

,

:

komen

ntic Gara^ters moften getekent werden zelde^oTïrders gehoort te heb:

ben, dat binnen weinig dagen de handel , hen door de Beftierders zoude
toegöftaen werden.
Den een en twee en twintigften
viel niet merkvvaerdigvoor.
Des morgens , den vier en twintigften , verfcheen een Mandarijn in de
Loosje , vragende of den Ambafladeur niet kennelijk was in wat tijden
de met hem van Batavia gekomen Sinefen waeren vertrokken
van wat
plaets zulx was gefchiet of met onze
fchepen waeren overgevaren.Hun geboorte plaets en namen Alzoo den
Veltheer daer over wilde dilponeren.
Den Mandarijn wiert ten antwoort
,

:

:

:

gedient dat'er eenige verleden jaer
met Nobel en Pedel, als dienaers, naer
Batavia waeren gegaen. Wat de reft
aengaet
dezelve in voorige tijden
zoo van Kanton , Tayouan , Chinkjieuw,
Hokfiemv , als elders, met fchepen en
,

Jonken aldaer waeren aengelandt;
maer hun geboorte plaets en namen
waeren hem onbekent, alzoo hy daer
noit naer hadde vernomen. Zy hadden op Batavia verzogt om weder
naer haer land te

mogen gaen

:

dat

hen aldaer was toegeftaen. Aen dezelve Mandarijn wierd een briefje ter
hand geftelt; waerby aen den Veldheer vcrzoght wierd een pas voor
't Jaght Blyswijk , om af te varea met
een parthye goederen voor Quelang
geeiicht, en met koopmanfchap weder op te komen. Inlgelijx mede voor

zoo langh de floep van Vlaer dingen.
's Middags,den vijf en twintigften,
wel diende getoeft te werden. Haer
Hoogheden hadden ook ernftelijk na quam eenMandarijn.meteen pas voor
ftont

:

dierhalve

dcgezontheid van den Heere Ambaf- Blyswijk en de floep van Vlaerdingen,
fadeur gevraegt , en dezelve wel te om af en weder op te mogen varen
,

Gifte-

,,

vati

Sha,

ofTaifin^,
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Gifteren avond en van den morgen maer hem was door den Tolk , en
den zes en twintigften, wierdenden voordrager ten antwoord gegeven ,
Ambafladeur verfcheiden klaghten dat zijn Hoogheid d^n inhoudt van
door den Hofmeeftergedaen:hoedat den brief hadde verftaen; doch daer
de vSinezen over 't kopen der Quelang- op geen antwoord gegeven, maer fimy? benodigheden (door den Veldheer pelijk gezeght: in gevallede Heere
geftelt) beietreden dat den opkooper, Ambafladeur ietwes van belangh te
die hem dac^eUxebehoeftigheden van verzoeken hadde aen den Veldheer,
vleefch vifch, groente, en diergelijke dat zijn Ed. op morgen ten hoof konmeer, in dcLoosjebragt, na gewoon- de komen. Doch zoo de zaeken die
te niet voort voer; maerdaerindoor fljnEd. woude voorftellcn, vanweidezelve Gemagtigde belet wiert; die nigh belang waeren, hoefde zijn Ld.
zelf niet te komen maer 't zelve hem
hen aen de Mandarijns zoodanig aen
geklaeght en zwart gemaekt hadden, flecht fchriftelijk aen te dienen.
,

,

;

Mede

dat fy hem,neflènsdenC(;É'///jmcefter
die (dVnzen tot van ververfinge voor

de Jjchepen hadde behulpzaem gcweeft) in de yzers hadden geflagen
door welke vyantfchapgepleeght,de
Coelijs en andere aldaerin de Loosje
arbeidende luiden
dacr niet meer
dorften inkomen: 't welk d'onzen al
vry wat verlegen maekte. Zijn Ed.
zond ó^n Sekretaris te hoof om aen
fijn Hoogheit 't naervolgend fchriftelijk vertoogh te overhandigen
van
inhoud dat de Heere Ambafladeur
zich over 'tgoet onthael en bejegeningvan 7d/j«74 vergenoegt bevond.
De Ambafladeur had zoodanigh vertrouwen op de goetaerdigheid en
trouwigheidvan7^/a«/^,dat de Ambafladeur fich verzeekerende in toekomende T'^/^«;<K hulpeen goede ge-

verfcheen een groot

darijn in de Loosje,

Man-

met bevel,

om

Jonken aen Minjazeen te preflen,
tot het halen van koopmanfchappen

:

deSchepen. Hem wiert een briefje
aen den Veldheer gegeven waer in
deHopou zijn Hoogheid voorde beleeftheid van de Jonken dede bedanken en dat de zelve voor tegen woordigh noch niet van nooden hadden
,
omdat zooveel koopmanfchap (uit
vrees voor brant) niet aen land dorftenbetrouwen. Doch zoo in de prijs
derzelver met fijn Hoogheits Faktoors overeen gekomen wiert, zouden als dan de verdere genegentheid
van fijn Hoogheid t'henwaerts te geuit

,

,

,

,

j

,

I

:

moet

Zien.

Infgelijks wiert oorlof

verzocht,om met Bljswijk eenige ververfinge , voor de Schepen, na benenegentheit in d'opreize als anders zal den te zenden.
bevinden. De Ambafladeur wenfch'sMiddaghs mctfchoon weer verte ook alle dienft en eerbiedigheid trok het Jacht Blysivijk na beneden
^cnTalauja te mogen betoonen. De met de Quelangje benodighden
als
Ambafladeur wenfchte wel te weten
mede de nodige ververfinge voor de
of' er iets mogt zijn gefchiet dat fijn Schepen aldaer leggende.
Met het
Hoogheid niet aengenaem waerege- zelve Jacht gingen mede na beneden
weeft. Wanneer de Ambafladeur van de Kapitein Van der Werfcn de
Sekrita:

,

,

!

Talaujoi meninge zoude onderricht ris Van der ZJof j,eenfdeels
om de ingcwezen zoude fich volkomen daer na lade goederen van Blysivijk in de Hoe,

fchikkcn.

De Ambafladeur

wenfchte de ge-

zontheid van Talauja te vernemen
en hem te mogen komen bezoeken.
Mondeling was den Sekretaris belaft
te vragen den tijd, wanneer de Veldheer gelegen zoude komen de Am,

hem quam begroeten.
Tot antwoord braght de Sekreta-

bafladeur

dat in perzoon niet voor zijn
Hoogheid had mogen verfchijnen;
ris

,

ker-loot de Poel-jn/p over te fchcpen,
en dtn zeiven af te zenden; ten an-

deren mede, op dat de Sekretaris de
goederen van de mede van Bafavia
met onfe Schepen overgekomen Sinezen volgens befluitop den drie en
twintighften dezer 'savonts in 't gebed, ten overftaen van twee getuigen
genomen zoude bezoeken , en alle de contanten als koopmanfchappen van waerde aen zich te houden.
,

,

,

/i

en

,

:
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haven ofte ( zulx toch niet kennende verkrijgen) aen de grote toren in de
reviere: 't welk by hun-lieden mede
geweigert,en
daer tegens voorgewent
ven.
Want den twee-en-tvvintigflen had vviert: dat hun die waren in des Amd'Ambaffadeurin 'tgebcr voorgeftelt, bafladcurs Loosje mofte gclevert werhoe dat ten zelven dage in een kift, den. Lindclijkquamhetdaeropaen,
door de mede vanB^itavia aldaer over- dat de gemelde koopmanfchappen
gekomen Sinezen, met onfeSchepen, door 't bevel desVeld overften, met
van boort aen land gezonden , in 't zijne Jonken uit onzeSchepen boven
bezoeken der zelver een fom van gebragt en aen deze zijde der groote
ontrent duizent rijxdaelders aen kon- brug op 't ftrant gelevert moften vvcrtanten beftaende in Spaenfe rijxdael- den na de wijze der voorige jaren ,
ders, als Japans fchuit-filver , waere zonder dat dezen aengaende echter
bevonden. En wijl wel fcherpelijk was iets vaft geftelt wiert. Zy verzochverboden van Batavia eenige kontan- ten daer op vervolgens de eigentlijke
ten uit te voeren ten andre dat defel- menigten onzer aengebraghte koopve Sinezen op des Ambafladcurs ver- manfchappen, en hoeveel en welke
trek van daer verklaert hadden , by goederen d' onzen daer tegens van
zich niet anders mede vviert gevoert, meininge waren aldaer intekoopen,
diehun dan ook
als klederen tot hun lichaem, en fpij- te mogen verftaen
opgegeven
door
hun Heden aenen
ze tot onderhout daer nu het tegendeel bleek ook dat, volgens feg- getekent wierden als wortel Cbifia,
gen van eenige lieden , noch groo- grove The, Galija, Aluin, Speaulte fommen kontanten onder d'aen- ter, Cubebi gekonfijte Genber ,Hacboort wezende Sinezen waren fchui- ten. Gout, &c.
Over de grote menigte van d'aluin
leride of men derhalve niet trachten
zoude dezelve in handen te krijgen: en'tgout-draet benellèns het gout,
200 vviert dan goet gevonden de Se- betoondenze fich fcer verwondert.en
kritaris Van der Does opzijn verzoek over de twee eerfte foorten bedugt te
ten volgenden dage na beneden fou- zijn, dat dien prijs op verre na niet. en
degaen en alle hun kiften en reistui- van 't gout in genen dele zoude kongen.integenwoordigheitvantweege nen voldaen worden: niet tegenftaende hun aengeboden vviert een ledigh
tuigen te bezoeken en opfchrijvcn
en d' aldaer in bevindende kontan- fchip nneiChincb/eu (daer die en dierten en koopmanfchappen in verze- gelijke grove waren meeft vallen) te
kerder handen van de Opper-hoof- zullen fenden, om de felve aldaer in te
tot tijd nemen, indien 't haer hooglieden beden der Schepen te ftellen
en wijle door den Anibalïadeur en vallen mogt.'t welk zylicden gelijk als
zijnen Raed daer in tendienfte van in de wintfloegen vragende waerom
de Kompanjie , zou befluit genomen d'onze geen zijde op den eifch geftelt
hadden. Waer op hen ten antwoort
werden.
wierd
gedient ; zulx niet gefchieden
De ¥<oo^\\xidcn,Nohelc\\HarthouiDf/-, vervoegden zich na den middag,
konde, voor en al eer de prijfen onzer
op 't verzoek van de Faktoors van den koopmanfchappen vaft geftelt waren,
Onderkoning, Veltoverfte, en Kon- om als dan ftaet op 't kapitael gebon, ten huize van hunnen buirman maekt te worden; 't welk zy lieden
Lapora genaemt om tot een beginfel mede zoo voor goet kenden. Echter
wegens den koophandel te fpreken latende blijken (inzonderheit die van
werdendc te dien einde door Nobel S'mglamotjg) van een parthye zijde wel
en Hartboinver aen de Faktoors voor- zouden ontlaft willen worden. Eingeftelt dat zy geliefden verdacht te deling haddenze affcheit genomen,
wezen, inzondcrhcit de peper en 't en belooft met elkandre over 'teen
fandclhout zelfs tegaen ontbieden en 't ander te zullen beraden en binuitonzefchepen in dcNederlantfchc nen drie of vier daegen (wanneerze
en dezelve in vcrzcekerder hant onder opzicht van de Gezag-hebbers
dacr Schepen aen boort laten blij-
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oordeelden des Keizers gefchenken

men bezoeken. Zy deden vcrflag dat

wer-

de Vcltheer altijds wel bezigheden
bad; maerdatd'Ambairadcur moght

midlervvijle foiiden

wederom

den)

te

bcfichtigt

komen om

alfdan,

komen,

van ieder koopmanfcbap
over en weder op te nemen en bod
voor eiken foorte te doen.
Den morgens dcnachtcntwintigften quamen twee Faktoors van den.

als 't hem geliefde: daer op
belloten wierd , datelijk ten hove te
gacn. D'Ambafladeurvond met ken-

VekheerPöwindcloosje, wacr van
deencn de vcrtroudevanPo«i,by den
Ambalfadeiir met den Tolk Jpciri was
gekomen, en verfogt d'Ambafliideur
wilde ccnige opening doen van't gene
op giftcrcnaen Poui hid gelchreven,

fchenken Te meer alzoo hen wierd
aengezeght: den Vcltheer een jonge
zoon was gebcoren. Ten hove geko-

de

prijfen

,

om hem te komen fpreken
bafladeur

mogtacnhem,

:

nis van Nolcl geraden eenig bloctkorael nochmael aen den Veldheer te
,

;

men
^

j

alsvertrou-

,
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fcheiden.

naer vriendelijk cnthacl, heeft
,

de Am-

devanPfl«/,welroncgacn. D'Ambafladeur zcidc onder andere: dat van
van d'opreize naer Packin,,2\s ook
van den handel gaerne wei met Poui
foude fpreken daer op liy te kennen
gaf; dathy, namentlijk desvertroudcsFaktoor, daer veel in konde doen,
en dat PoKi ook wel met cenige
bloet-korael diende nochmael bcfchonken te wezen om tot d'onzen
alzoo te beter genegen te maken en
den handel te helpen bevorderen.
Voordcr dat overmorgen dzn Ambafladeur mochie komen om Poui re
fpreken alzoo van dacg en morgen
feeft dagen van d'eerfte mane vierden. D'AmbaflIadeur befloot deze bezoekingh meteenplichrplcging: dat
hy Ambaflïideurzich vcrcroude op de
cdclmoedlgheit en oprcchtigheit van
den Vcltheer en verzocht daer nefde Veldheer geliefde den Amfens
baflcideur mede te vertrouwen, als een
eerlijk en oprecht Heer, die ook zoude maken dat de Veltheer genoegen
zoude hebben. De Faktoor wiert befchonken met tien el root laken als
wanneer op zijn borft floeghen beloofde den Ambafladeur in alles zoude behulpzaem en geirou wezen: en
WIS alzoo met groot vernoegen ge-

,

d'Ambafladeur wederom aen fijn zijde moeten zitten en toen dezevolgende plichtplegingen en verzoeken
hem door den tolk laten voordragen.
Voor eerft bedankte d'Ambafladeur
den Veldheer voor d'eere van hem te
begroeten en zijn aenzicht te mogen acnfchouwen en dat over zijn
gezontheit was verblijt. Dat hy vriendelijk op, en, aennam.
Ten tweede wenfchte de AmbafIcideur aen den Veldheer veel heil en
zegen met zijn jong geboren zoon
en verzocht , tot teiken van des Ambafladeurs gcnegentheidt
een gefchenk voor den zelven te willen acnnemen: en hier nefTcns leide d'Ambafladeur een kettingh bloet korael
aen des Vcldheers zijde.
Daer op de Veldheer antwoorde:
dat het goet harte vanden Ambafllideur hem genoeg bekent was. Daer
op d'Ambafladeur weer: dat d'ontfangene gunft en goede bejcgeninge
vanden Veldheer zoodanigh achtte,
dat nietwift, hoe die genoeghzaem
konde roemen en vergelden.
De Veldheer antwoorde daer op:
dat d'Ambafladeur van verre landen
was gekomen, en dat zijn anipt en
genegentheit was die zelve in alles
te helpen dacrom ook zijn Doktoor
aen den Ambafliideur in zijn ziekte
had gezonden te meer, alzoo de
Hollanders nu als huis-genooten
van een huis wierden aengenomen.
Ten derde, wenfchte d'Ambafl^adeur
wanneer , en wat
te weten den tijd

,

|

,

:

:

Des morgens heel vroeg den negen en twintigften ging Putmans met
den To\k Jenko na den Veldheer Poui, wegh dat nzQt Peking zoude konnen
om te vernemen of hy ook belet reizen verzocht voortszijnhulpe en
moght wezen meteenige zaken: al- gunfl:ig voorfchrijven daer in.
zoo van daegde beflcmdedaghwas,
Daeropwicrtgeantwoort: dat het
dat d'Ambanadeur hem zoude ko- nu de negende maen was
en van
deze
,

,

,

;

:

,

,

:
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deze maetit d'oprcize zoude kunnen
ondernomen worden.
D'AmbafTadeur verzocht: dat de
handel moght acn gevangen en voltrokken worden, op dat de Hopou dat
Nobel zich neffèns den Anibaflais
deur moet gereet maken.
Daer opwicrt geantwoort: dat de
fchenkaedje- goederen eerfl: moftcn
en de Mandabcfichtight werden
rijns, d[ie daer toe waeren gcordinecrt, vier dagen met de geletterden
hadden bezichgeweeft.
Dit was nugedacn, en zouden de;
fchenkaedje-goedercn in twee of drie
als wandagen befichtigt werden
neer de handel foude aenvangh nemen daer op wicrd zijn Hoogheid

'uerlH]t en verplicht.

i

j

•

,

alhier

ais

,

Hok-

in

fieuw, heeft ontjangen. D' Amhaffadeur

;

\

>

\

j

.1

:

haelenhejeqening, die zoo in de Ne der-

Lndjche haven

,

,

AmhaJJadeur

l^edankt zijn HeooJ^eid voor het goet ont-

,

,

Z)'

1

1

:

"bedankt en affcheid verzocht. Doch
de tafelen wierden gehaelt en moe-

ivenft Jijnen dienft en genegentheit daer
overaen Singlamong te mogen betonen.
D'AmbajJadeur verzoekt pjn Hoogheid
te mogen komen bezoeken om over de
Ambajjade en opreize naer Peking te
,

[preken.

Tegcns de middag c^zmPutmans

wederom inde Loosje
hy de Koningh

niet

verhalen: dac

haddc konncn

fprekcn; maer, na het overleveren des

briefs,totantwoorthadbckomen:dac
de Koningh nu ccnige dagen was heIet;zoo dathy den Ambailadeureerll
voor vier of vijf dagen zoude konnen gehoor verlenen. Als mede dat
van d'opreize na Peking nietkonde
gefproken werden, voor dat de fchenkaedje goederen bezichtight waren:
dat nu in weinigh dagen flont tegefchieden. Hiermede had Nobel zijn
,

,

zameneeten. Naerwelgegeten en gedronken te hebben, was
d'AmbalTadeur weer zeer goet vernoeght vertrokken na de Loosje.
De zoon van den Ambailadeur
wiert van zijn Hoogheit met vier rolftenecrft

bekomen.
Tegens den avond quam de Tolk

affcheit

len ftof befchonken.

Gekomen in de Loosje, quam kort van den Veldheer Poui in de Loosje
daer aen mede aldaer, de vertroude den Ambafladeur acnzcggen, wegens
Faktoor van den Veldheer en zeg zijnen Meefl:er,dat wanneer de fchengen de Veltheer over de kettingh kaedje-gocderen zouden gezien we
hadde gcpetjaert en die niet ver- zen (welk in een dagh twee of drie
,

:

,

mogtaen tenemen;macralzoodoor
voorfpraek vanhcmFakioor ten op-

ftont te gefchiedcn)

zien van des AmbalTadeurs eigen
hant was gekomen , en dat voor zijn

baffadeur verzoeken, gelijk de Veld-

datis, de Veltheer,

zoude Talaujay
ook aen den Am-

heer ook aen den Ambafladeur verjong geboren zoon, zoo had die in zoght, zoo iets op hem begeerde dat
dank aengcnomen. De Faktoorver- vryelijkmogtfprcken, alzoo tot den
zogtomeengrootebloet korael, die Ambafladeur genegen was. D' Amhem naer overlegh wiert ter hantge- bafladeur vond goet den Tolk, met
flelt
op hope van fijnen goeden vijfel root laken, te befchenken.
Den cerftcn van Wijn-maent , des
dienft in de toekomende handel.
Des morgens dendertigflen zond nacrmiddags quam deMandarijnZ.i«
d'Amballadeur, met Putmans enden Lauja met ordre van den Veldheer
Tolk Jenko een briefken aen den Ko- om al de Sinezen van de Schepen te
halen met hun goederen en ten dien
ning SiyigLmong van inhout
d AmDajJadeur had over lange wel einde verzocht een briefken aen de
gehoon en hu ondervonden dat Sing- Opperhoofden van de Schepen hem
lamong ivija en verjlandig^ is, en een wiert eenigzintsaengedicnt: hoc dat
oprecht genegen harte tot het Hollandje onze Fiskael derwaerts was gegacn;
volk heeft : daerom verhoopt de Ambaf- om hunnegoederen te bezoeken de
Jadenr ^/tj^ Singlamong hem voor der s\ welke i/«/i7«;'<ï nochtans verzocht aen
in alles behulpzaem zal wezen: daer over lant in de Loosie mogten werden gehet HoUandje Rijk, de CeneraelopB:i- braght. D'AnibaiTadeur heeft twee
t:\wh,en ook de Ambafflideur zul/en zijn \htiQikens aen den Mandarijn ter
,

,

'

:

,

[

,

:

:

\

>

hanc

:

:

va» Sina ofTailinq.
Iiant geftelt

Van

,

rier H'erf,

taris Joban '.van

een aen den Kapitein
en een aen den Sekrider Does van inhout
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wilde vallen maer datcrdrezou
ftellen
de fchenkaedje-goederen

lijk
I

de

;

,

met den

,

'aldereerften in zijn paleis

de Sinefen moghten gcilaekt gebragt wierden.
Toen wiert de Konink door den
werden, mits al voren de bezoeking
dootVan der Does waeregefchiec, en zoon van den AmbalTadeur befchonvolgens fijnen laft iets van belang vin- ken en overhandigt voor zijn dochdende het zelve aen boort in goede ters een grote en kleine ketting bloetverzeckcring te behouden, tot nader korael, die hy ook aenvaerde, met
ordre. Daer mede was de Mandarijn te zeggen dat geen fchenkaedje vermogt aen te nemen ; iuaer terwijl devertrokken.
Den tweeden en derden Sondag ze van des Ambafl!adeurs zoon voor
en Maendag, droeg zich niet byzon- zijne kinderen was de zelve in dank
aennam Voorts ontfchuldigde hy fich
ders toe.
Den vierden had d' AmbalTadeur dat door zijne onpaflclijkheit d' onzen zelfs niet konde onthalen maer
gehoor by den Koning SingLimong
te
gevraegt
verzocht
Nawederzijtsgezonthcit
den Ambafladeur wilde zich
zijn, klaeghde zijn Hoogheit , niet wat verfrifien , gelijk gefchiede en
wel te wezen en grote ontfteltenis wiert in een zijde karner wel onthaelf. 't welk gedaen zijndejiet d'Amin zijn hooft en rugge te hebben.
D'Ambafladeur bedankte hem voor baffadeur den Koning daer over bedanken , die daer op den Ambailaeerfl: voor d'eere van hem te bezoeAmde
verhoopte
deur liet antwoorden dat hem leet
naer
ken daer
bafTadcur van zijn Hoogheit te ver- was
hem zelfs niet hadde konnen
nemen den tijd, wanneer, en wat weg bywezen maer dat op een anderd' opreize naer Peking zoude konnen maelieen feeft en ^IVajang voor den*'""""''-^'^werden ondernomen. Daer op zijn Ambafladeur wilde geven. De zoon
Hoogheit antwoorde dat zoo op van den Ambafladeur uiert befchonheden het befcheit van Peking quam, ken met zes rollen zijdefloffèn. En
op morgen de reize zoude konnen waeren alzoo zeer minnelijk gefcheidat

'

,

,

j

!

.

;

j

\

i

:

,

:

,

,

:

;

voorrgaen. Waerop d' Ambafladeur
dan verzocht de handel zijnen voortgang moghte nemen op dat Nohel
enhy Ambaifadeur zich mogten gereet houden. Daer opantwoordede
Koningk dat d' Ambafladeur zich
niet behoefde te bekommeren over
den handel alzoo die doch weinig
en van geen groot belang was, en die
wel in een dag vierof vijf kondegedaen en voltrokken wezen; fchoon
genomen het befcheit van Peking was
gekomen. Zeide voorder men zoude al de fchenkaedje- goederen van
den Keizer laten pakken en in het
:

:

;

,

koninklijk huis gezamentlijk bren-

en zoo wanneer de zelve ten
dien dage gebragt zouden zijn, zoude de handel op morgen konnen

gen

:

vooügaen.
Daer op heeft d' Ambafladeur geantwoordt hem op het koninglijk
woort van zijn Hoogheit zoude vertrouwen en verlaten en datdierhalve zijn Hoogheit nu niet meer moeic,

Gekomen in deLoosje, ftelde
Ambafladeur voorts ordre tot ze-

den.
d'

regen des anderen daegs
de fchenkaedje goein
deren
te pakken , om alzoo tot
Singlamong gebragt tev/crden. Daer
naer quam LiuLauja , den Ambafla-

ftien kafl'cn

te

maken

,

om

deur bezoeken zeggende hy mede
naer Peking zoude reizen doch de
tijt wanneer , was hem noch onbc,

,

vvuft.

Des morgens den vijfden heel
vroeg heeft d' Ambafladeur een briefken met den tolk Oenko aen den Konbon gezonden van inhout
,

,

Dat hem Ambafladeur zeer .wel
was bekent het goet hart van den Konbon tot de Hollanders
ook dat hy
die altijts behulpzacm was gewceft:
:

daer voor den Ambafladeur

altijts

dankbacr zoude wezen. De KonIon had nu eenigen tijt veel bezigheden gehad zoo dat d' Ambafladeur den Konhon niet heeft konnen
,

fpreken.

Kk

Nu

;,

:
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verzoekt d'AmbafTadeur den
Konbon te mogen komen begroeten,

Nu

en zijnen dicnftaen

f

tol

zoude konnen

D'Am-

eifchen.

bafladeur heeft geantwoort dat gelijkerwijs als zy luiden delaft van
:

te bieden,
j

Meefters moften volgen hy
alzoo ook moft volgen d' ordere
van den Generael: endat ookdebezoeking op Batavia niet konde gefchieden alzoo de goederen onder
dexel van nodige behoeften op 't lacft
wierden aen boort gebragt. Dan zoo
wanneer van zijnen Sekritarisbcfcheic
zoude hebben bekomen, zoude dan
nader aen den Veltheer bericht komen doen. Daer op zy vvaeren gefcheiden.en wilden des anderen daegs

De tolk wederom komende, deed hunne
.

verflagtdatde Aow/^wonpalTclijkwas;

maerinecn dag

drie

of vier den

Am-

i

bafTadeurzoudelatenvveten.omhem
te

mogen komen befchenken.

,

I

Tegcns den avont , den zeftcn,
quam }enko de tolkden Ambafladeur
hoe dat de Mandarijn
verwittigen
Lauja
met
al de Sinefen van de
Liu
fchepen aen de brug was gekomen,
en de Mandarijn voornoemt den Am,

balladeur

liet

vragen

:

,

waerom hy ee-

nige van hun goederen hadden doen
aenhouden.Daer op den AmbafTadeur
antwoordc noch geen tydinge daer
van re hebben; maer dat hem door de
Generael en Raden van Indien uitdrukkelijk gclaft was zulx te moeten
doep alzoo deze Sinefen hadden verzoent alleen, met nodige reistuig te
mogen overgaen. En zoo wanneer
nu by hen geit of koopmanfchappen
wierden bevonden, dat de zelve verbeurt waeren gelijk ook met zijn eigen volk zoude gelchieden. Daer op
hy zeide de Veltheer dat quaUjk
nam en de Mandarijn Ii«I^«;^ den
Ambafladeur op morgen zoude ko,

,

:

,

men fpreken.

j

i

j

|

!

;

!

[

wederkomen.
Des morgens vroeg den achtften,
ontbood d' Ambafladeur denFaktoor
,

van Singlamong, Lapra,hy zich alleen :
vroeg hem voor eerft of hy verftaen
hadde dat d' Ambafladeur niet naer
Peking zoude opreizen daer op hy
antwoorde van eenig volk van Heytankon
Stedehouder van Chincheu
verftaen had ; doch niet zeker , dat de
Keizer den Ambafladeur zoude bedanken, en aen de drie hooge Bc,

,

:

,

ftierders

in

Hokjjeu

werden geor-

donneert met den Ambafladeur te
handelen. Vorders vraeghde d' Ambafladeur oï Singlamongovct defchenkaedje, aen hem gedaen al wel vernoegt was daer op hy antwoorde van
ja , en inzonderheit van de grote ketting ; maer dat aen de kleine ketting
zeven en dertig koralen quamen te
ontbreken , die hy zocht te kopen
maer konde die niet vinden. D' Ambafladeur zeide hem , dat de fchenkaedje-goederen voor den Keizer nu
gepakt waeren , om in het Hof van
,

Nobel berichte den Ambafladeur
hoe de Sinees Lapra hem ten dien
dage hadde gezegt, dat hy ter zijden
gehoort had, dat het befcheituit Pekingz\ dicht by en voor de hant was

:

ook mede verftaen had dat d' Ambafladeur zelfs niet zou opreizen ; maer
de gefchenken naer Peking zouden
gezonden worden en men in Hokfieu
met de Bcftierders over den handel
alsanderfintszoude handelen: 't welk
by d' onzen voor een praetje zonder fchijn van vvaerheit wiert aengenomen.
Des morgens vroegh den zevenden quamen drie Mandarijns van
ótn Vehheer over d' aengehouden
Sineefe goederen den Ambafladeur
fpreken zeggende dat de Veltheer
verftont dat de bezoeking op Batavia mofte zijn gefchiet en men alhier de goederen mofte laten volgen,
of anders van de Hollanders ook wel
:

,

,

,

,

,

:

werden enby
zoo verre de Koning dan volgens
geliefde te orzijn gegeven woort
donneren
dat de handel met den
Hoiipou o{ Nobel mogt voortgaen hy
de zeven en dertigh koralen noch
vol maken zoude. Daer op de Fakdat hy by
toor Lapra antwoorde
den Koning wilde verzoeken wegen den Ambafliadeur
dat d'opreizenaer Peking doch mogte voortgaen. D'AmbalTadeur had daer op
.S/«g/dwö«^ gebragt te

:

,

,

,

,

:

,

dat van d'op-reize naer
Peking niet behoefde te fpreken:

gezeght

:

alzoo

:

vjin S/na, ofTaiftn^.

liy diebyniemant te koop kende bekomen. Voorts dat d'Ambafladeur
niet op naer Peking zoude reizen;
maer een uitftroifel en leugen was:
Daer op d'Ambafladeur hem voor

alzoo d' Ambafladeur daer in d' ordre
van den Keizer zoude moeten volgen, en in gevalle niet konde opreizen, datgedultzou moeten hebben;
macr dat endelijk verzocht gelijk als
boven gezegt dat nu op het zien
van de (chcnkacdje-goedcren, volgens
het koninglijk woordt , de handel
mogt voortgaen alzoo uitdrukkelijk
laflivan den Generacl had twee fchepen ten langden van deze maent na
Batavia te zenden al zouden zonder
koopmanfchappen
ja met peper
zoo dat by
moeten wederkeren
zoo verre de handel konde voortden Ambafi'adeur dacr by
gaen
dicnfl: zoude gefchieden , als wanneer met de gezeide zeven en der,

,

moeite heeft bedankt.
Tegen den middag den negenden quamenaidaer met de floep van
zijn

,

,

,

liaer dingen Kapitein /tfwx'^w der IVerfy

,

en deSeknt^ins Jan van der Does met
verfiag, hoe dat zy luiden door tegen en harde wint niet voor den tweeden dezer favcnds met 't Jacht B/ysivijk in de Nederiandfe haven waeren
aengeland. Defchenkaedjevoor Min,

:

,

:

2S9

,

I

,

Stedehouder, op den negenden van Oogflmaent ontworpen , en
hen om te overhandigen nu mede
gegeven hadden zy hem op den eerItendcfer'savontsaengeboden :doch
haddc hy (niettegenftaende alle naerftigheden by hen waeren aengewent,
/^/c<?f«x

,

koraclen hem noch zoude befchcnken.
De Faktoor ging datelijk naer binnen om Singlamong zulx te verwittigen en zoude den Ambafladeur getrouwelijk antwoort brengen. Lapra
tig

,

,

,

om hem

die aennemelijk te
niet willen aennemen ,

,

om

zoo hy voorgaf,

wiert van den Ambafladeur befchonken met vier ftukbloet-

voornoemt

maken)
reden,

het hunne maniere

was van vreemdelingen eerfl:
koralen.
fchenkaedje te nemen maer dat die
Lapra ging terftondt daer na by alvoren eerfl: door hen moften beNobel
hem ten dcele verhalende; fchonken worden en als dan hunne
't geen met den Ambafladeur hadde
goede genegentheid tegemoetzien.
niet

;

,

,

i

gelprokcn als inede dat d' Ambafladeur hem hadde gczeit twee fchepen
naer .S.7/jx'i^ mollen vertrekken. Daer
LapraoT^ïQidc: datmcninzulkengevalie dezelve icw minfte met zijde en
fpiljauter zoude konnen laden. Hier
op hadde Xohel geantwoort als de
prijzen daernaerwaeren;maer dat an:

1

>

|

|

[

zien. Daer

opwas

j

al te

Maer

gemene dingen wae-

dat in gevalle eenige ra-

riteyten in de fchepen voor hem waeren, zoude zich noch laten vinden,
die re aenvaerden

waer op de
Stedehouder door den Sekritaris was
gevraeght
wat rariteyten hetwaeren, diehy begeerde zoude 't zelve
den AmbalTadeur bekent maken , en
zien of die te bekomen waeren, om
hem dacr mede te gerieven waer op
hy had geantwoord zulx in de goede gejiefte van den Hecre Ambafladeut te ftaen. Hier op waeren .zy
vertrokken , doch in'tuitgaen liet
de Stedehouder aen den tolk flille
zeggen
dat wel begecrig na laken
:

:

op zouden

:

Lapra naer Singla-

\

»7o»_^gegaen.

Des namiddags' quam de Faktoor
Lapra van Singlamong weder by den
Ambafladeur, metverflag datdeKoning hadde gefproken
die belooft
had, datzoo haeft het mooi weer was,
defchenkaedje-goedercn zoude laten
halen
en men dan voorts over de

!

|

1

:

:

,

,

.-

koopmanfchappen zoude verdragen
dat dan de handel in vier of vijf dagen konde gedaen wezen wanneer
de fchepen noch naer Batavia dezer
macntkonden vertrekken zeidemede dat de Koning d'aengebode koraIcn noch zoude aennemen, overmits

deren ook
ren.

om

:

derflnrs dacr niet veel

Ten anderen dat de fchenkaedje-goe-

was.
In de Nederiandfe haven, als onder

Tinbay , was alles noch naer vvenfch
en in" goeden ftant. Het gefcheepte

:

1

in ^/>X!w;/(-,

:

1

j

om

voor ^«É-Za»^, was weder-

in de Hoeker-boot overgefcheepr,
en de peper daer weder uit in 5/yj-iw>/(Kk
en

:

;

.
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hadden alzoo de Hoeker-hot afgezonden die ook op den zevenden
dezer fmorgens was vertrokken. De

1

eii

Zes pakken witte peper
Twee pakken wierook.

Op den Tyqxr

zoude volkiften en
hun
Sinczen
gens ordre de

Sekritaris Van der Does

Eenige ponden zoo Japans fehuitfilver , alsftukken van achten.
Kettingen van verjcheidejorteringen
,

reismig, ten overftaen van twee Gemagtigden hebben bezocht. Doch
was hem door de Tartarfe Manda,

rijns

,

die

,

hloetkorael.

van harnfleen.

^

Vier grotePaternoflers

om hen met hun goederen

van boort te halen,doordenVeldheer
waercT gezonden, de weg afgefneden
(alzoo door de aldaer zijnde tolken
der Does acn de
't voornemen van l^m
Mandarijns en de aen boort zijnde Sincfen was bekent gemaekt 't welk
ook d'oorzaek was, waerom op Flaerdin<^en (daer'talaen een kant was gefteékon) niet wiert gevonden en de
Mandarijns al voor hem vermits de

Kamphur.
Zes pakjes ft amppcerlen

VierflejJ'en

'

i

0^èiC\\\x\X. Alphen
\

Eenige ponden

;

:

I

,

i

,

zoo

JaDam

fchitit-

Jdver , als kop-ftukken e» realen
van achten.
Twee pakken root laken.
Een pak zwart laken.
Flejjen Kamphur.
Kettingjes hloetkorael.

Vijfi/ojffèn valjche peerlen.
tegen harde wint, als boven gezegt,
Een zakjeflamppeerlen.
gekomen
waeren
aen de Ichepen
doch de goederen van de Sinefen Op Vlaerdingen wiert niet met al gewaeren noch alle binnen de fchepen vonden.
De Sineefe Tartaren , ziende dat
haer boort, door dicnd'Opperhoof[

hadden zy niet vonden, 't geen zy gehoopt
willen laten volgen. Dies Van der Does hadden en hen aengedient was .haddie met
die wel zag met gewelt, zonder grote den eenige van de Sinefen
rechten
Tiger
waeren,
was, den
overgekomen
geniet uit ie
fpnrrelinof
goet dachr met zachte middelen eerft pijnigt en alzoo doen bekennen, dat
en bragt daerdoor de Sekritaris 't hen afgenomen haddaer in te gaen
dat de Sinefen de: wacr op de Tartaren neffèns de Sivveegh
zoo veel te
van Alphen Konftancia en T/^f/- (alzoo neefen by den Sekritaris aen 't Jacht
zy wel wiften dai in gevalle de Tar- vlaerdingen waeren gckomen.hem aftaren hunne goede; en inhandenkre- vragende.uit wienslaft dat hy den Sigen die al te zamen verbeurt waeren, ncfen hun goederen hadde afgenowaer op wasgeantwoort, dat
(dat ook door hen was beveftigt,) alle men
in
handen
hem
'tgeenhygedaenhad.fulxde
gek
laft van
en
goederen
hun
gaven: waeruithyookdevoornaeme zijn gebiedende Heer te zijn. Waer
koopmanfchappcn en alhetgeltaen- op zy Mandarijns waeren vertrokfloeg, gevende hen die van weinig be- ken, en hy Van der Does TL\c\ïmeide
lanï wederom. Hier mee ging hy boot van de Conflance herwacrt aenzoo ftille te werk dat op den Tiger gefpoeit had, latende al de aengehoude Sineefche Tartaren zelfs boven de goederen van de Sinezen in de
hun hooft itonden en daer 't minfte fchepen Vlaerdinge en Conftance toegerucht niet van hoorden D'aenge- gezegelt.onder opzicht van derzelver
houde goederen, wierden aenftonds, Opper-hoofden, in goede bewaring,
ten ovcrll;ien van tweeGemagtigden, Maer tot Minjazeen gekomen nioftc
enindenacrvolgende weder re rucb (alzoo hem niet hadopgefchreven
1 tj
den laten doorgaen ) loiddl Bleiswijk
bevonden te bcftaen namentlijk
naer boven ging met welk Jacht hy
tot voorby de groote Toorn, en zoo
Op 't Jaclit de Konftance
den die zonder verlof
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niet

,

,

,

-

,

j

:

j

,

,

,

i

!

'

,

j

:

\

!

\

[

,

|

'

'

,

,
'

<-i

:

;
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zoo Japans jchuitzil-

alsjhi ^ken

van achten.

Verfcheide ftejjchen Kamphur.

voorts met de floep van Vlaerdinge
als gezegt, in Hokfiett was aengeland
latende 't Jacht voornoemt aldaer ten
anker leggen.

Den

;'

van
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Den tiende quam voor de brug van
Lamthay
de peper

't

Jacht Blysivijk aen

aen boort mogte gaen tor dat ordre
met op den handel wasgeftelt of ordre,

,

,

:

om

uit de Hoeker boot de PoelJnip. Ook de reft van den voorraet
voor d'Ambaflade en het kantoor:
als mede ecnige pakken en bchoeflighcden voor den flecp. De Manda-

zich naer te rcgeleren uit Peking

quam

geen ook zoodanig by ócr\
gevondendiacr Hoog'
heden op morgen met een briefje bekent temaken.
Zoo als de AmbaiTadeur bezich
;

't

raet wiert goet

Gemagtighden met het
Jacht beneden geweeft en weder bo- was met het voornoemde briefje te
ven gekomen waeren, quamen inde ontwerpen, quam de Ydkioot Lapora
Loosjc en wierden door den Heer inde Loosje by hem die Lapora dit
AmbalTadcur om hen aen te moedi- hun voornemen zoo eens van verre
gen elk met 200 veel root laken als bekent maekte. Waer op hy Lapora
neffens de Tolk verzocht hy zoutot een rok befchonken.
Den elfden wiertin den raet beflo- de dit hun voorgenomen beOuiten
ten de Schepen, Konjhnce en Tiger, verzoek noch een dagh twee of drie
rijns, die als

,

,

,

,

,

\

'

,

,

:

,

zy twijfelden niet of
de handel zoude , eer dne dagen zijnen voortgangh nemen. Dies d'Ambafladeur goet vont de tijd van drie
DeFaktoorZ.^^'o/-^ haddeden Am- dagen met het fchrijven aen haere
bafladcur op giftcren en van dacg aen- Hoogheden, en telkenen dezes begedicnt hoe dat op morgen de ge- fluit te wachten, om noch eens te fien,
Ichenkcn van den Keizer zonder fout hoe 't zich fchikken zoude
Ook
tor denKoningh Singlamong zouden fcheen 't dat dit hun voornemen eewerden Éjehaelt om aldaer bezien te nighzints
door Lapora te Hoof
werücn. dies ook alles door hem klaer moft bekent gemaekt zijn
want
gemackt
wierd.
al
heel
vroeg den dertienden , quam
en vaerdig
Des morgens den twalefden met de Tolk van Singlamong in de Loosden dagh maekten d'onzen voorts je , d'onzen vragen of al de fchenalles klaer en vaerdig, 't geen dat tot kaedje - goederen vaerdigh waeren,
de fchenkaedje-goedcren hoorde op om te Hoof te kunnen gebraght
de vcrfchijninge van de Mandarijns werden. Hem wierd geantvvoort, dat
te Hoof gebragt zoude kunnen wer- dieal lang klaer geftaen hadden wagden. Maer in plaets van de Manda- tende zy maer naer de haelders dierijns en Coelijs, om de goederen te ha- ze op d'ordre van haer Hoogheden te
len quam de Faktoor Lapora den Am- Hoof zouden brengen. Waer op hy
bafladeur aenzeggen: het fijne Hoog- Tolk te gemoet voerde dat die zelve
heir, omdefchenkaedje-goederen te op morgen in 't Hof van den Konink
zien op heden niet gelegen quam, Singlamong moften gebraght werden.
zonder den tijt te noemen; wanneer
Wanneer hy gevraeght wiert of
't zelve foude gelchieden.
Waer uit 't zelve al vaftgingh, antwoordevan
d'onzen vermoeden het al weder uit- ja dat zy zich daer vry op moghten
ftcl en leutery was, om hen alzoo van
verlaten en 't zelve by de Beftierders
dag tot dag met den handel uit teftel- zoo vaft geflelt was. Onder eenige
len. Dies de Heer Ambafladeur in redenen wiert hem tolk ge vraegt
of
rade heeft voor-gcftelt of het niet de Koning Singlamong ook eenige tydienfiigh was, over al dit uitftel en dinge hunne zaken aengaende uit
zoo voort , met een beleeft briefjen Peking hadde gekregen waer op de
eenig misnoegen ontrent de Beftier- tolk antwoorde noch van geen lyders te betoonen
en met eenen te dinge te weten ; maer wel dat van den
verzoeken (alzoo men nietkonde te Koning hadde gehoort, die al onderweten komen wanneer de handel wegen was. D'onze des vorigen daetis
Zoude voortgaen, of d'opreize ge- uit pleizier geweeft hebbende, hadfchieden) de Ambafladeur zoo langh den by de brugh van Lamthay ontrent
metcerfte gelegentheitte lofTen, en
nier Tingluiy te laten vertrekken om
zich teijen 't laeft dezer maend gereet
tegen 't vertrek na Batavia te houden.

uit ftellen
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zcvcnti(TVaertuigen zien leggen die
klacrmackten. om over eenigcn tijd
,

1

Keizerrijk

:

i

D'AmbalTadcurwierdachterdochtig, of dezelve vaertuigen wel voor
hem zoo üil mogten klacr gemaekt
•

I

'/

lijkvcrtrck.fdacndeterzijdedetweede inkomende poort ,) cm wat te
terwijl de Veldwachten, geleid
heer Tsjanzpoui noch niet gekomen
was. Ka een wijl wachtens, quamen
de vijf Gemagtigde uit Packing,om.
het toeruftendcr Jonken in deZeelandfchappen te beletten, by hen in 't
vertrek. Deze wierden voorts daer
naer ter gehoor gehaclt, envertrok-

,

naerPjf/('/»tcgacn.

m

1

werden, en dat, als de tydinge van zijne op-reis van boven quam, men hem
dan wel op een ftel, op een fprong
naer boven zoude willen hebben,
blyvended'onzea
Dies hy aen den Tolk vracghde wat ken ook weder
wiej
,en
noch
al
eengeruimen
tijd wachten,
vaertuigen de zelve waeren
Zijnde hy
daer mede naer boven ging waer op eer de Veldheer quam
eindelijk
gekomen
wierden
vaertuigen
d'onzeii
het
tolkantwoorde
de
mcteeni-j
mede
geroepen
de
binnen
in
ecrfte
te zijn, die in korte dagen,
geTarterfeHeeren, enmilFchicnook gehoor zaei alvvaer zy den Koning
met den Ambafladeur flonden naer met den Veldheer by den anderen op
den tolk meer en ftoclen vonden zitten en een weinig
Piukin te gacn.
meer tothcmvvaerds te moedigen, daer bczi den atn hunne flinkerhana
i

:

|

:

.

I

i

:

,

;

'

Om

:

;

rood laKen

mede, op (loeien, drie Kpm.millarifcii

door den Ambafladeur befchonken.
Des voorigen daegs was de '1 olk

van P.xkin gezonden, om bericht te
nen-'cn war Sinezen zich inde verovering van Ey en Quemuy wei hadden gcqueten. Die ook korts naer
de koruüe d^r onzen vertrokken,

wierdt hy met

vijf ellen

|

:

|

die
Maurits by Sibontok ontboden
alwaer
zeggen
hem ietwes woude
heden (met verlof van den AmbalTa,

;

:

i

deur ) neflcns de Kapitein iS/z/er was
gegaen. Onder andere redenen, die zy
voerdcnjZeide^/i^owfö^.dat hy,in gunil:e van de Hollanders , naer Packin
hadde gei'chreven; zoo dathy aen een
goet ui;flagh van den handel niet
tv\ijfeidc. Voorts hadde hy naereenige zaken van Tayouan gevracght
daer op hem naer behoorcn geant-

•

Hen wiert door den Koning in perfoon tot aen de trappen van hetpiein
uitgeleide gedaen
waer uit te vermoeden waer,de zelve al grooteHeeren moeden geweeft zijn. De Ambafladeur wiert als voorheene, opeen
laegh voetbankje gewezen te zitten,
aen des Konings rechter hand , en
:

j

[

'

•)

,

d'andcre zoo vervolgens.

Tegen hen

over zaten de Poetzjenjy, deregeer-

woortwierd.

DesnaermiddagsquamendeMan

'

ders van de Stad, en andere groote

dooi M,ind-An]ns
ftaende de kaflen en
den Veldheer, over de fchenkaedje- packcn met fchcnkadie - goederen
goederen van den Keizer geftelt ,in even buiten de galderije. D'eerfle
deLoosje, omordreop'tbinden der inlcidinge van de Koning was een
goederen te (tellen, om op morgen te plichtpleging met na des Amba(radeurs gezontheid te vragen
VoorHoof te kunnen gebragt werden.
ders
veertienwierden
kaffen
en
de
pakken
den
vroeg,
morgens
Des
den,wierdendesKeizersgefchenken met fchenkaedje -goederen los geverzelt vanden maekt endegoederen daeruitvoor
te Hove gebracht
hn\h-xiï^dcMt,Nohel,Harthouiver,Put- haer Hoogheden , d'een fortering
wans
den Sekritaris en voorts den voor en d'anderna,gelegt, en zodanig
geheelen (toet werdendc de fchen- door haer bezien. Nahetfchecnftonkaedjcn voor uit gedragen volgende den dezelve haer wel aen byzondcren lijk de Lantaren en Hemel- en Aertkort daer aendenAmbalTadeur
zoo vervolgens de gantfche (toet in kloot. Na zy dezelve wel bezien hadden wierdenze wederom wegh geordre.
Gekomen te Hoof wierden de pakt, en d' onzen (zonder dat haer
fchenkaedje- goederen binnen ge- Hoogheden van den handel of opreis
bracht, en d'onzen in het gewoone-l repten) met fpijze en drank wel ontêim]x\s üulauja &n Haicngijtja
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zoude

haer Hoogheden betoonden
zich zeer vrolijk met eeten en drinken d' onzen tot drinken mede zeer
aenmanende: rieden ook tegen elkanhaelt

:

aldaer

,

komende

daer over

,

nemen en hem fchrij ven alzoo daer ordre in wilde ftellen en verzien; zoo dat hy niet twijfelde aen
een goeden uitgang van zaken, en gebericht

:

dre, omdendrankin'i lijftcparflen.

|

;

Eer dat d' onzen eens om dacliten of loofde den Ambafladeur in korts
eenigh gelaet van vertrek konden be- dagen ftont op te reizen.
Volgens 't verzoek van den oppermerken vertrok de Veltheer zelf
Faftoor des Konings aen Nobel op
fchielijk, werdende tot aen de middeltrap van de plaets door den Ko- gifteren gedaen, ging hy neftèns Hart'
ning geleid daer tuflchen en beide bouwer des morgens vroegh den vijf,

(

!

,

|

,

;

:

veel plichtplegingen gcfchieden

;

met

hec op en atgacn van de trappen Dit
fchielijk vertrek van den Veltheer,
quam d' onzen zeer vreemt voor;
.

doch alzoo de Tarters geen gelaet
daer van maekten, vermoeden zy het
hunne manier zoodanig was, dat,
allle voelden datze begonden verheugt te werden, dan deurgingen. De
Koning wederom in de zael komend'onzen mede oorlof van te
vertrekken. Dies zy ook vertrokken
de, gaf

tienden ten fijnen huize,
;

|

om te ver-

nemen wat hun begeeren was

en
van den handel tefpreken. Kort naer
hun komft was de Faktoor naer 't flot
van Siftglamong gereden en weinig
,

,

tijts

wederom gekomen;

daer naer

maer hadden

noch toe totgeen
bcfluitkonnen komen. Alleen zeide
hy de Faktoor een parthye van ontrent vier hondert pikol zijde te hebben, die hy den onzen wel wilde vertot

,

koopen

Waer op hem was geant-

.

in 'tuirgaen-AvierdA^Oi^d'/door^i»^/^-

woort,datfulxwelkondegefchieden;

mongs opperften Faktoor verzogt,van
's morgens eens neffèns Harthomver
t'fljnen huize te komen, omvandaer

doch hy ftaet geliefde te maken dat
door hen dit jaer geen zijde naer7<7/>^«
konde gezonden worden maer dat
deze zijde van Hokfieu mcr Batavia,
en van daer eerft toekomende jaer
naer Ja/>aft konde vervoert werden
dat dezelve in dit heen en weer varen

den Koning Singlamong te gaen,en
van den handel tefpreken,- welkzy
tot

aennamen te zullen doen. De Ambafladeurhadde van dien morgen tot
den Konmk laten brengen een vaetje
Spaenfevvijn
dat hy verzocht de
Koning geliefde aen te nemen De
,

.

Koning
'tfelve

liet

den Ambafladeur weten

aengenomen hadde, en den

Ambafladeur zeer dede bedanken.
De tolk M^«/-/>j^ hadde andermael
by den onder -admirael Sihontok geweeft
en met hem wederom van
,

'teen en

't ander gefprokcn; zeggende Sihontok: dat de Keizer hem (in fijn

aenwczen tot Packing) hadde gevraegr, wat reden de Hollanders hadden gehad om van Hokfieu verleden
jaer op te breken
waerophyzeide
toen ter tijt in Hoekfieu niet hadde ge,

:

weeft, en zulx niet te weten; maer dat
verftaen hadde, dat het was om dat de

,

,

groot gevaer

liep.

Doch niettemin

dat d'onzen, indien zy redelijk wilden gaen , en 't zelve toebraghten,

noch wel een goede parthye wilden
hebben Vragende voorts naer de
prijs der zelver die de Faftoor hen
uit
niet had derven bekent maken
oorzake deFaktoors vim Pö«i enKombon daer niet tegenwoordig waeren;
maer zouden daer overfpreken, en
ben den uitflag op morgen laten weten,als wanneer in de Loosje wouden
.

,

,

fchijnen en elkandren de prijzen der
,

koopmanfchappen opgeven
begin van handel te maken.

,

om een

Aen Nobel en Harthouwer waeren
mede ter hant geftelt zeven en dertig

van een ketd'Ambaffadeur
hadde belooft, noch aenSinglamoMg
te zullen vereeren, zoo dra de handel
dcrt dat zy gedwongen waeren ge- aenvang hadde genomen; wint Singwceft te vertrekken. Daer op de Kei- lamong hadde gezegt, die niet te koop
zer hem zoude gezegt hebben
hy konde krijgen, en dat op de kleine
Hollanders door de beftierders aldacr zoo geringeloorr wierden , en
zoo in 't handelen, als anders verhin -

bloetkoralen

,

in plaets

ting van vijf P^. die

,

:

kec-
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hem door den AmbalTadeur aengacnde de

ververfinge aen d' onzen
in
Ooghft
maent ter fchenk gewaer
quamen
kort
die te
vereert
zonden,
helft haddeaengchem
de
v.in de Fakroor Lapra ook kennis
had, en 't geen voornoemde Lapra aen gaen.d'Ambailadeur dit vernemende,
den Faktoor van SiHglamoMg h^idde verzogt aen zijne Faktoors, hy hem

kctfing

,

:

,

moghte komen bezoeken,

waer op de Faktoor hadde
verzocht datzy de ketting aldaer tot
overmorgen geUefdcn te laten, op
dat ingcvalle morgen ictwes in den
handel \viertgcdaen,zy dan dezekoralen overmorgen zelf aen den KoVcrhaelt

:

om hem

vernoeging tedoen; 'twelkde Fak-

,

toors aennamen te zullen voorhouden en den Ambaiïadeur des morgens
bcfcheit brengen
gelijk gefchiede :
wantdes morgens den zeftiendenverfcheen de Faktoor van den A'o;?Zo;^ in
de Loosje, met verzoek aen den Am,

nini» konden overhandigen. Waer op
zy de bloct koralen aldaer hadden gebairadeur, omzijnMeeÜerovermorlaten. Hy ried onze Koopluiden megen
te willen gaen bezoeken
alzoo
de, datzy eens by den Vcltheer zoudengaen en hom, 't geen zy befloten hy van dien dag en 'smorgens met eehadden, bekent te maken,~of ten min- nige zaken zoude belet wezen,'t welk
fle by zijne Faktoors. Dan d' onzen d' Ambaiïadeur aennam te zullen
vonden ongeraden, wijl zy nietby doen. Alzoo de Minjazeenl'e Stededen Koning hadden geweeft by den houder, op den eerlten dezer ,de voor
Vcltheer te gaen ;maer gingen by zijn hem ontworpen fchenkaedje niet
Faktoors
die mede aennamen op hadde willen aenvacrden maerdoor
den tolk laten bekent maken, wel een
morgen te jiullen, als boven, komen
verzoekende 't zelve die van den ftuk laken zoude willen begeeren;
wiert by den Ambaiïadeur (alzoo iti
Konl'Oft mede wilden bekent maken
't
op en afvaren derreviere hem in vebodat ook gefchiede die mede als
len deelenvan noodehadde) goetgevcn zouden verfchijncn.
Door den Ambafladeur wiert met vonden aen hem (alzoo men verftont
den tolk rle Haje aen den Veltheer hy nu in Lamfhay gekomen was) een
een kelder Spaenfe wijn gezonden, ftuk tezenden, 't welk ook door den
dichy metgroote dankzegginge had- Sekretaris isgefchiet,4icni brengende
de aengenomen. Hy liet hem mede en verecrende uit des AmbafTadeura
aenzcggcn, dat hy aen fijn Hoogheid naem een ftuk Karmofljn root laken;
noch eenige kleinigheden voor de dat hy ook ren danke aennam, met
kinderen zoude zenden: die hy belofte d'onze in 'top en afvaren
zeide hem aengcnaem zoude wezen. der revier in allen deelen debehulpZijnde in acht genomen hoede Kon- zamehant te bieden.
,,
De tolk Mauritshzdwtdttomhy
bon by het zien van de fchenkaedjegoederen op gifteren niettegenwoor- den onder admirael i'i/^ow/o/' geweeft,
ook ter zijde ver- hem uit des AmbalTadeurs name met
dig ware geweeft
vernomen hebbende dat hy niet wel cirie houwerklinken befchenken die
tevreden was, zoo heeft d'AmbafIa- ook ten danke hadde aengenomen.
deur zijn Faktoors laten roepen, en met toezeggingh van alle hulpe en
verzogt van hen de oorzake te we- dienft, waer hy konde ofte mogte,aen
ten
waer op zy antwoorden d'oor- hem ofte d'onze te zullen doen.
zake daer van te wezen dat ftjn D' Onder -admirael hadde ook aen
fchenkaedje op den zes en twintig- Maurits verhaelt hoe dat hy gLfteren
ften van Oogft-maent
voor de be- by den Veltheer hadde te gaft geftierders ontworpen zoo veel minder weeft, en aldaer van eenige Mandawaeren geweeft als die van den Ko- rijns verftacn dat de Hollanders binning en Veltheer
ook dat aen den nen tien of twalel dagen n:xetPacki)tg
Koning en Veltheer ieder een ketting moftcn vertrekken dat hy zijn bebloet-korael was vereert, maer aen befcheit tot vertrek al had om voor
;

-

;

;

;

I

,

!

'

,

;

,

;

:

,

'

,

!

[

,

'

f

;

:

,

j

:

,

:

,

,

,

,

:

:

,

hem

niet

:

nicttegcnftaende

groote Heer was

als Pou'i

:

hyzoo

uit te

gaen en
,

hem

in zijn heerfchap-

dat ook, pye \^njcmping , daer zy door moeftc
rei-

;

'

van Shta , ofTaifin^.

Hy verzocht
d'AmbafTadeur wiide voor

reizen, te verwachten.

mede

,

j

]

è<>f

D'Ambafladeur Vraegde aen de Faktoors, of zy heden niet wiftenof'er
eenige tydinge, hunnezaekaengaen-

hemeenigc kleinigheden, ais hy zijn
Scadt door quam, voor zijn gele mede de .uitPf/vw^^waere gekomen. Wuer
brengen;zoude daer ten hoogde voor op de Faktoors verkeerden noch van
dankbaerzijn :i\s ,h loet kor alen, ham- geen ontfangen tydinge te weten
Jleen, houwer-klingen, piflolen roers, la- maer dat die onderweeg en binnen
kenen. perpetuanert,mourfen,Jpiegels,ee- vijf dagen aldacr (lont te wezen.
Den tvvintig{len,'s morgens waercn
tt'igegOHcle ringen en gefleenten.
:

,

,

I

Al de Faktoors vandeBcfticrders,
behalve den eerde van Singlaync:ig,
verfchenen ten zelven dage in der
koopluiden Loosje om do prijzen
van de koopmanichappcn eikandre
op te geven en aklaer een verdragh
zien op te beramen. Door Nohcl en
Harthouwer wierden hen opgegeven

i

j

j

,

,

j

1

de Faktoors van deBeftierders andermael by Nohel en Harthouiver in der
kooplieden Loosje geweeft, om over
den prijs der koopmanfchappen een
,

verdrag te beramen ; maer fcheiden
wederom onverrichter zake, hoewel
inniinenvrientfchap, alzooin'tbie-

den niet hoog genoeg quamen.
Des middags zond de Minjazeenfen Stedehouder 'tiaken , op den zefpen,Loot, Tin, Kaliathour-hout, &c.
tienden dezer aen hem vereert weDe vvaeren die deFaktoorsd' on- derom, latende den Ambafladeur nefzen daer tegen aen boden beftonden fens een groetenis briefje zeggen, dat
,

ondcrftaende koopmanfchappen
peper, SandeWout, ArreekyNagelen, P.omd'

:

1

,

'

,

,

,

ind'onderftaende: d\s,Goutdraet,Radix ofivortelCh'm^. grove The, Galiga,
aluin,fpiljauter , Cuhehi geconfijte genher, Hatten,goudt. Rouwe zijde had
een van Pöwz/j Faktoors gezegt, zoude dat jaer door d' onzen niet mogen
uit-gevotrt worden. Naer lang genocch wachten , verfchenen de lijftocht-kopers met een pas voor de

hy van d'onfen niet eerder fchtnkaedje mochte of woude aenvaerden,voor
dat des Keizers brief was gekomen, en
zy een goeden handel hadden gctroffen. Des avonts laet quam een matroos over lant van Minjazeen, zonder
weten van deTanaren.aldaer met een

,

,

:

,

'

I

door Kapitein Naelhout gezondenrwaer uit d'onzen verftonden: dat
boot van de Konfiance en floep van hy gijleren, met de JIoepvanVhQtdmVlaerdingen. Dies deze vaertuigen gen, de reis naer hoven had ondernomen;
ook met het hoog water vertrokken, doch dat op Minjazeen was aengehoumet de ververfmge voor defchepen.
den, zonder dat fy hem wilden laten naer
Den achtienden ging d'Ambafla- hoven gaen : waer door hy genootzaekt
deur den Konhon bezoeken
alwaer was geweejl weder naer de Jchepen te kezeer wel wiert onthaelt met fpijsen ren. Had des nachts de reis wederom
drank. De fpijze was op de HoUantfe vervat,
op hope van door den donker vermaniere bereit.ten welken einde hem hy Minjazeen te geraken maer 7 zelve
desAmbalTadeurs Sinecfe kok op zijn was mede tegen hunne meninge uitgevalverfoek was geleent. D'oude man was len; vermits de Sinezen van 'tJonk, op de
zeer vrolijk, door d'onzen zeer hart water-plaets de wacht hehhende hen gebrief

I

;

,

;

,

en haeftig toe te drinken: waerdoor
ook gebeurde al eenige van d'onze
door den drank bevangen wierden.
Den negentienden , des middaghs,
quamen twee Faktoors van den Velthecr in de Loosje den Ambafladcur
uit den naem van hunnen Meefler,
met zespotten drank befchenken in
vergelding van den op voor dezen gezonden Spacnfchenwijn, die zy zeiden ó.ii\\ Vclcheer zeer aengenaem
was, en dat daer dagel ij x van dronk.

ivaer

\

:

,

;

wierden

,

en aldaer vafl hielden.

Dies zy op Minjazeen in hejlag lagen,
verwachtende van den Amha\jadeur een
pas, om hoven te mogen komen, zonder zy
daer anders kans toe zagen. Mondeling
verhaelde de matroos dat alles ontrent de fchepen noch naer vvenfch
.

ftont

;

maer wanneer het volk van

den

[

I

Fluit de Tyger , in 'tkrabbe-gat
branthout had wezen kappen , een
timmerman door een Tiger was bcfprongen en vcrllondcn.
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D'Am-
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;
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Talaujas ivoort ivasahee» vafle herg,
die onveranderlijk was. D'AmhiijJlideur
gen vroeg ten huize van den Minja- verzoekt het kleine Hollantjch jcbip alzeenfen Stedehouder (die -Add-Qi' hier mach geloji en naer beneden gezonnoch ter plaets was) tegaen, envra- den worden,alzoo in acht dagen een Jchip
een door wat redenen zijn volk op naer Batavia zoude vertrekken. D'AmhaQadeur verzoekt dat de kleine hootiveMinjazeen wierden opgehouden t'et
fenshemte verzoeken,hy dochordre derom mach hoven komen, om dentoewilde (lellen die boven mochten ko- fiant der fchepen te mogen weten daer
men en indien hydaer toe geen or- aen den/JmhaJfadeur op'thoozjle gelegen
dre wilde geven d'Ambafiadeur daer is. D'AmhaJfadeur verzoekt hem daer
overgehouden zoude wezen aen den toe eenpas mach werden ter hant gefielt.
gelijk in vorige jaren was gejchiet.
Vel heer te klagen.
Tot antwoord braght de SckretaDen een en twintigften/smorgcns,
quam de tolk Gienko tot antwoord ris dat na hy den Veldheer zijne
zeegen, dat de Minjazeenfe Stede- komft hadde laten acndicnen, aldaer
houder verleden nacht naer de plaets zeer lang door de tolken en voordravoornoemt was vertrokken. By den ger was opgehouden, mcttezeggen

D'Ambafladeur liet den tolk Gicnko roepen, hem belaftende op mor-
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,

\
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,

:
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j
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Ambafladeur overwogen zijnde, hoe dat'erMandarijns en andere by den
de tijt tot het vertrek des Bataviafch Veldheer waeren;en zoo dra die zoufchip.op den elfden defer beraemt,vaü den wezen vertrokken, hem dan zoubegon te naderen, wicrdgoet gedacht de horen. Doch ten laeften na wel
was
des anderen daeghs een briefje aen drie uuren of meer wachtens
voornoemde voordrager en tolken
den Velthcer daer over te fchry ven
als mede een pas te verzoeken voor hem komen zeggen: dat TalaujaT.oo
eenvandevaertuigen, om op en af te veel bezigheden hadde.dathydenScvaren ,en alzoo dagelijxetydingevan kretaris nietkondehoren,alzoo morde fchepen te vcrftacn, daer aen d'on gen op de dril-plaets om de foldaten
te monfteren, moeflegaen: en indien
zen voor als toen veel gelegen was
Den twee en twintigften, 'smor- hy den Veltheer zelf moefte fpreken
gens.ging d'Ambafiadeur deskonings (zonder dat zy lieden de bootfchap
Singlamongs zoon bezoeken en be- aen hem konden doen) op een ander
lijd weder konde komen. Dieshadde
fchenkenmct
Sekretaris, om geen verloren tocht
de
S
war
te
Kroonrajfen.
Twee
f
te doen den voordrager den brief geFijne Kitfen.
Vier
geven, om aen den Veldheer t' overVier )<fluks '^ Moertfen.
Barn -fteen van een handigen. Anders was hem gelaft, inEen
,

,

j

{

,

)

,
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,

I
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]

[

pont en twee loot.
Driepaer houwer klingen.
Eenpaerpiflolen en een fnaphaen met
J

[_

dien hy Talauja in perloon konde te
fpreken komen geen anderen als aen
hem zelfs den brief te overhandigen.
,

Mondeling had deSekreiarisaenden
hy geliefde 7"^/-

zilver in geleid.

Ten dank nam hy dezegefchenken voordrager gezeght

:

zeggen, cïat d'onzen zeer veel
aen een pas tot een vaertuig.om op en
ofte varen, in dezen tijd gelegen was
alfoo dagelijx tydinge van de fchepen
(volgens 't op gifteren genomen be- moeften hebben , om ordre in alle
fluit) gegaen, om aen hem 't volgende
voorvallen te fchikken: hebbende zy
briefje t' overhandigen inhoudende. ter zijden verftaen een van hun volk
Het ware den Ambajadeur zeer aen- op de fchepen in de Nederlandfehagenaem geweefl van Talauja te ver- ven,van eenTiger was verflonden Sec.
ftaen: dat de Hollanders nu als kinderen om welke en andere redenen meer,
en vrienden van een huis zouden gehou- zy geduriglijk den toeftand der fcheden en aenge zien werden , daer aen den pen moeften weten. De voordrager
Jmbaffadeur niet wilde twijfelen ; want ha<i den Sekritaris tot antwoord van

aen en onthaelde den Ambafladeur
trefTelijk op de Tartarife wijze. Onderwijlen was de Sekretaris Van der
Does
tot den Veltheer Tzjangpoui
,

lauja te

,

:

,

Talauia

«

.

'

;!

van Sina of
Talauja gebragt,dat hy den brief hadde

Taifing.

2^7

,

brengen maer als zy eenige ververmaer
finge beneden wilde zenden, zoude
gelezen en den inhoud
dat'cr.eenige dagen geleden een pas hem 't zelve maer door de Kompravoor de Hoep enbooc was gegeven. doors of fpijs-kopers laten aenzegWacr op deSekricaris had geantwoort; gen zoude dan daer toe pas verlezulx wel waer te zijn maer dat deze nen. De Veltheer had zijnen tolk,nefpas niet anders moefte ingehouden fens d'onzeby den Ambafl'adeur gehebben als om van daer beneden te zonden, om hem te zeggen dat 'er
varcn.zonder daer in vermeld teftacn geen fchip naer Batavia mochte verdat de vaertuigcn wederom mochten trekken, voor dat 'er tydingeuir Pebovenkomen; blijkende zulx alzoo king was gekomen. D'AmbalTadeur
eenderzelver weder willende boven antwoorde daer niet metaÜen op (alkomen, met den Kapitein van 't on- zoo 't vertrek derfchepen niet in des
der //«^/'iT)- leggende fchip tot Min- Veitheers macht ftont te beletten ;)
jazeen vvaerc aengehouden
Zeide maer zeide andermael tegen den tolk:
vorders dat als d'Ambafladeur een hoe nootzakelijk het was dat zy een
pas in handen voor een vaertuig om pas, voor een kleine (loep, om op en af
op en af re varen, hadde dezelve niet te mogen varen moeiten hebben aluit zijn handen zoude geven, of het zoo 't zeer nootzakelijk was, datzy
zoude nootzakelijk moeten wezen. nu dagelijx de flant der fchepcn wiNa dat de voordrager dit den Velt- ften. Dat hy tolk aen Talauja doch
heer wederom had aengedient. heeft zulx woude vertonen, 't welk, hy naer
zijn Hoogheit den Sckretaris daer op eenige redenen over en weder gelaten weren hy zoude om den Man
voert te hebben beloofde te zullen
darijn Liu Lauja zenden en met den doen en d' onzen op morgen aen zozelven écn onzen zodanige pas als danigcn pas te heipen.
voorleden jaer gehad hadden
van
Den vijfcntwintigften, 's morgens,
een vaertuig op en af te mogen varen, quamen de Mandarijns LiuLauja en
als 't ons beliefde laten toekomen.
Hayhong in de Loosjc mede brengenDen drie en rwintigftcn viel niet de een pas, voor een van dcvaertuivoor.
gen om ledig op en af te mogen vaDes Sondags den vier en twintig- ren die zy lieden den Heer AmbJfftcn alzoo op eergifteren de toege- fadeur ter hanr Helden, met daer by
zeide pas noch niet te voorfchijn te zeggen
dat als 'er een vaertuig
quam wiert de Hofmecfter Ruiven- naer beneden was geweeft, en weder
oort en tolk De Haze na den Manda- boven gekomen men de pas aen hem
rijn Liu Lauja gezonden, om te zien, Liu Lauja weticrom zoo lange zoude
'ofhy depasookin handen hadde, en moeten ter hant ftellen tot dat 'er
ingevalle van neen
als dan tor den
weder een vaertuig ging ofte wilden
Veltheer te gacn en het op eergifte- zenden
als wanneermen deze pas
ren gedaen verzoek andermael te maer weder zoude laten halen. Die
doen. Zy lieden ten huize van gcmel- wiert aen de Mandarijns door den
dcn Mandarij n gekomen hadden den Ambafladeur belooft te zullen naerzelven niet i' huis gevonden waeren gekomen werden. D'Ambafladeur
dierhalven by den Veltheer gegaan, vereerde den Mandarijns voor de
latende hem de waerom van hunne moeiten in 't verkrijgen der pas, (zoo
kornfl: bekent maken. De Veltheer zy lieden zeiden gehad te hebben) ieliet hen in antwoort weten
dat der met twee chitzen en vier dasjes.
zy tot den Mandarijn i,/«lj«>moe- Voornoemde Mandarijns zeiden mellen gaen alzoo de zelve ordre om de dat 'er geen fchip naer Batavia
pallen te geven had ahvaer wederge- mochte vertrekken
voor en al eer
komen zijnde had hen de Manda- tydingeuit Pf/vw^ was gekomen, die
rijn gezegt, buiten te zullen komen, in zes of acht dagen
aldacr ftont te
en hen een pas voor een vaertuig om wezen; dat de Veldheer zulx uitdrukaf te varen en weder boven te komen, keiijk had beluft.
Li z
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Z.7/'/-.Tne(renseenen lartarindaLoosje, den Heer Ambafladcur bekent maken dat'er een klein briefje vooruit
van Pl'/(-/»^ was gekomen: zijn Edele
mogt wei gereetfchap tegen d'opreize maken, alzoo op komfte van des

i

;

:

|

<

genjOmmetververfmgevoordefchcpen naer beneden tegaen. Liu Lauja
had den Sekretaris tot antwoort gegeven, dat hy wel paffen voorvaertuigen, ommctververfmgenaerdefchepen tegaen, konde geven; maerniec
voor dit fchip doch dat hy by den
Veltheer zoude gaen
om een pas
voor 't fchip te verzoeken zoo hy die
verkreeg, zou die den onzen met è,(ixi
,

:

,

,

,

mogtekomen fpreken. Hemwasmede geiaftjin het voorby gaen, tot den
Konhon tc gaen,alzoo op gifteren fijne
Faktoors in de Loosje waren geweeft,
om voor hunnen Meefters de olifants
tanden te kopen (die den Sekretaris
vvaerenterhantgeftelt,) om aen den
Konhon, uit naem van den Ambafladcur, te vereeren, doch hadde de Konhon de zelve niet willen aennemen,
zich houdende nergens van te weten ;
zeggende dat den Ambafladeur zeer
bedankte; maer datnietvermochtof
woudedefchenkaedje aenncnen. Op
dekomftvan den Sekretaris, tot den
Koning, was de Koning tot den Velt
dies hy onverrichter!
heer gcgacn
zake was weder gekeert.
Den zeven en twintigften, 'smorgens.ging de Sekretaris andermael tot
den Koning Singlamong, om, als op
,

Hoogheit te verzoeken of Nohel hem zoude mogen komen fpreken zulx door den voordragerden Koning aengedient.het hy
,

,

;

los.

Des morgens, den zesentwintig
ften ging de Sekretaris ten Hove tot
den Koning Sinqlamong om hem te
verzoeken of Nohel zijn Hoogheit
over eenige nootzakelijkheden eens

gifteren

de Sckretaris tot den Mandarijn I/«Lmja gelafl: in het voorby tegaen ten
einde een pas voor JS/y^m/;! te verkrij-

;

:

geladen goederen

Ook Was

fpreken, als 't hem beliefde.

Dcsn^ermiddagsquam deFaktoor

Keizers brief ftrakx zoude moeten
de koophandel zou met
opreizen
denkoopman David Harthomver gedreven werden. Ten zelven dage
raektehet Jacht Blyswijk van zijn in-

Keizerrijk

'/

zijn

,

:

den Sekretaris in antwoort weten: dat
zijnHoogheitpijnin 't lijf hadde, en
hem daerom niet konde horen ook
dat nu vier of vijf dagen met eenige
gewichtige zaken zoude bezig wezen in welken tijthet mede geen pas
zoude geven dat de Houpou aldaer
quam ; maer zoo dra ty ding van Pe:

,

,

j

Mandarijn, die nefTens't Jacht beneden zoude gaen, morgen toezenden.
of wel d' antwoort van den Veltheer
latenweten.

j

'

Den negenen

twintigüen, 'smor-

gens, verfcheen in de Loosje de nacfte

Raetsman van den Koning Singlamong neffens drie andere grote Heeren of krijgsoverften, beziende de
paerden en osjes die hen wel aenllonden. Zy vlierden door d' onzen
pp de befte maniere,als mogelijk, onthaelt gevende de muficale fpeeltuigen niet weinigh geluit. Des naermiddags quamen aldaer uit de Nederlantfe haven aen te landen
de floepen van Vlaer dingen en Blyswijk, met
den Kapitein Joan Naelhout verhalende dat alles in de Nederlantfche haven
als onder Tinghay noch in goeden
,

,

,

,

,

,

ftantftont.

Den dertigften vermits de toegezeide pas voor Blyuvijk noch niet te
voorfchijnquam , ging Nohel tot den
Veltheer , om de pas andermael te
verzoeken op dat het fchip af mocht
varen, en weder lading in nomen, en
alzoo een fchip na Batavia (dat al
vóór een halve maent had moeten
vertrekken) gereet te maken om op
't bcfcheit van Peking ter reize te konnen vaerdig zijn onder voorgeven
daer aen noch wel een halve maenc
,

,

,

,

werk was met belofte van hun woort
desgelijx
daer in te zullen houden
mede by den Mandarijn LiuLauja,tn
aldaer de pas, met defloep wederom
,

:

zoude gekomen wezen die alle gekotnen volgens beloften, te vertodae<T verwacht wiert, zoude deKo- nen en de zelve weder te verzoeken,
ning zijn zaken zoodanig fchikken, alzoo 'er des morgen weder een vaerdat de Houpou hem mochte komen tuig naer beneden zoude gaen.
/v;?^

,

,

,

Doch
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;

t/iï»
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ofTaifin^.
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wc zijde,tot hoogen prijs tegens onze

Doch Nolel had den Vehheer
niet te fpreken kunnen komen; vermids hy 200 veel te doen had maer
was hem gezegt, dat de Mandarijn

koopmanfchappcn wilde aennemen.
Wijders dat verftacn had, d' Ambafladeur op ontfang van het verwachte

;

om de paffen klaer te befcheit van den Keizer, ten eerUen
Weshalven Nohel dan zoude opreizen
en fich daer toe
tot dezen Mandarijn gegaen was, die vaerdigh moeten houden
't welk
hem gezeght had, dat de pas voor nochtans op die wijze niet gefchie'tfchip al over cenige dagen gefchre- den konde nadien de gemelde Nohel,
ven was, en tot den Velthecr ge- die nootzakelijk mede naer Pekitig
bragt.om te teikenen dat zijn Hoog- reizen moeft alvorens den handel
heid die van daeg zoude teikenen, en aldaer moft bywoonen
behalven
hy de zelve zonder fout ten langden dat in de vier volgende maenden de
L/u Latija ordre

maken, had

,

.

,

;

;

:

,

:

morgen uchtent buiten brengen; de revieren, met ys bezet , niet konden
pas voort 'tvacrtuig om op en af te bevaren worden
om d'opreize te
alzoo konnen doen Eindeling te verzoevaren had hy Ingehouden
dezelve (volgens fijn zeggenjden on- ken dat fijn Hoogheid d' onzen gezen niet meer konde dienen maer liefde gunftigh te wezen dat de hanzoude een ander laten fchrijven, en del fpoedigvoortgaen mocht, opdat
,

,

,

.

,

;

hen dezelve neffèns die van

,

de fchepen na hare verordineerde
konden verzonden worden

'tfchip

brengen of zenden.
Den een endertighften desSondaegs
zond d' Ambafladeur Gcnko
naer binnen, om wederom de pas
voor 'tfchip van den Velthecr te verzoeken doch hadde de tolk den veltheer niet te fprake konnen komen
dies tot den Mandarijn i/^Z-d»;^ was
gegaen , welke hem hadde belooft op
morgen de pas buiten te zullen brongen De Faktoor van den Koningh
Singldmong, quaniA'o^f /zeggen dat
zijn Hoogheid eenige dagen zeer bezich was geweeft; waer door hy hem

plaetfen

meer om dat twee det zei ver naer
Hollant moeften vertrekken:waervan

te

,

,

de

tijd

reeds een halve maer.t ver-

ftrcken waere.

;

i

:

Hier op had zijn
Hoogheid na de gefontheid vanden

Ambafïadeur gcvraeght en geantwoord dat de Keizer op 'thoogfte
verheugt was d'HoUanders in fijn
Kijkquamcn handelen. Watdezijde
betrof, dat was een verboden waer;
maer indien de Faktoors met hunne
kooplieden, tot genoegen daer ovef
rijs bedingen konden
dezelve wel
,

•

,

;

{

.

,

^

:

,

j
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,

)

hadde konnen llaen; mogten vervoeren; alhoewel hy daer
maer dat indien hy nu, terwijl 't druk- toe fijne uitdrukkelijke ordre niet
fte wat over was, zijn hoogheid ietwilde geven
Hy wenfte maer dat
wes hadde te verzoeken, als 't hem de prijzen op elkanders koopmanbeliefde, konde komen.
fchappcn fpoedig getroffen wierden
Des 's morgens, den eerften van maer het was een gebruik dat met het
Slacht-maent
liet d' opper Faktoor
bieden en looven gemeenlijk wat
van Sin^lamongdooi ttn bode weten, traeg toeging na dien elk aen wederdat de Koopman Hohel, volgens belof- zijden fijn meefte voordeel wilde bete van gifteren, ten hove mocht ko- trachten
daer nochtans de koopmen en aenftonts daer verwacht manfchappcn niet altijt dier konden
wiert. Dieshy zich neffèns Schipper verkocht worden. Her zoude
ook
A'<3'f//;öH/derwaerts begaf, om metorwel goet zijn dat 'er ten minfte eenige
dre vanden Ambafladeur 't volgend goede tijdinge, met 'et eerfte
Schip
aen fijn Hoogheid voor te ftellen en na Batavia gezonden wiert, alzoo hec
te pas te brengen
Dat van ter zijde befcheit uit Peking alle uuren wiert
niet te fprake

i

.

;

,

;

i

,

i

;

,

{
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:
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wiert gerucht, de zijde dat jaer niet
mogt uitgevoert werden ; ook dat andere daer en tegens verhaelden.dat de

Faktoors met d' onzen niet zouden
handelen ten zy dat men van hun ru,

verwacht, bevelende

fijne

Faktoors,

die daer tegenwoordig

waren op
morgen wederom by onze kooplie-

den

te verfchijnen

met 'er

,

om

,

te zien

ofze

konden worden.

haeft eens
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Koopman Nohei

Hier op had de
palTe gcbraght

te

i

roors in hun bod zoo zoberwarcn,
of dan aldacr door hen te veel peper

moght acngebraght

en, zandelhout

ftedchoudcrzond.om tevrascnofin
de pas ook vermeit itont, dat er een
vaertuigh,om tijding van de fchepen

dat nadien de Fak-

,

Keizer rijk

't

te hebben, weder boven zoude megen komen. De tolk de HaJevité^t-

l

om komende, bragt ten antvvoort.dat
hy den ftedchouder zelfs niet haddc
mogen fpreken maer hem door desfelfs Sckritaris was bericht
de ge-

T-^n; waer van zijne Hoogheid alleen zijne behoefte kondc nemen)
en dat zyde rcfl; dan wel weder wilden wegvoeren alzoonoit beter dan
tegenwoordig voegen zoude dat der
Kompanjies acngebraghte goederen, een goede markt, boven andere

,

:

:

komen pas niet anders inhiclt, als dat

fchip en floep nacr beneden
mochcegaen,zonder weder boven te
jaren, aentrofien nadien acn het te- mogen komen,
Dan d' Ambafladeur met dit nntgenvvoordig AmbafTaetfchap zulken
merkclijke zomme geks tckoftege- woort niet vernoegt,zond 's morgens
den Sekritaris y^au
leitwiert:\vaervanzy tor deonkoften den tweeden
langer ojz^n geit meer konde verfchaf- der Does andermael by den üedehoufen. Dit vatte zijn Hoogheid datelijk der, om te vragen hoedanig het met

het

'

,

,

I

op;zcggende(cnge-eifcht)datfijnbekomlt noch had van de verfchoten
penningen in Kanton acn de voorige
Ambafl*adeurs;maer nu welhaeftgelt

de verkoophunner goederen krijgen zoude. Aengaended'opreize des
AmbafTadeurs naer Peking, in de acn-

de pas gelegen was. De Sekritaris
had hem mede niet te fpreken konnen komen; maer had deftedehou-

|

j

hem laten zeggen, datdegekomen pas niet andersinhielt ajsdac
der

!

uit

,

j

het fchip en floep beneden mochten

i

gaen

,

zenderweder boven te mogen

j

(laendeuinter tijt, zeide zijn Hoogheid datmen zich daertegens wel ter
degen met bonte klederen moft verzien:

endaermen,midshetys,tewa-

ter niet

komen

en indien d'onzen een ander pas begeerden, dat daerom aen

|

I

den Veltheer mofte verzocht worden. Weshalven de Sckretaris aenflonts tot den Mandarijn Liulauja
wiert gezonden, om de pas voor
om op en af te varen (die
't vaertuig
belooft had neffèns die van'tfchipte
zenden) wederom te verzoeken en
gelaft aen den Mandarijn te zeggen:
hoe nodig zy den ftant hunner Ichepen en volk moeften weten. Doch
hadde de Sekretaris hem niet t' huis
gevonden;maerwashemt'zijnenhuize besicht dat hy naer hunne Loosje
was gcgaen dies de Sekretaris onverrichter zake was weder gckeert.
Des middags quam de Mandarijn
Lïu Lauja in de Loosje, brengende een
pas voor een vaertuig om op en af te

j

j

konde varen, zoudemen met

palakijns, en paerden te lande reizen;

zulx daer in geen fwarigheid moU geworden zeide vorders, dat onzekoopmanfchappen,in plaetze van
fteit

,

:

eeni^e

,

weg te voeren, wel diende in

meerder meenigte aengebragt te werden. A'o/'c^/ had ook den voor dezen

m

eeeifchtc ken:int!,h bloet-korael

den nacm en

laft

uit

,

van den AmbalTa-

'

deur.aen zijn Hoogheit overhandigt,
die hydankelijk aennam. Na genomen affcheidvanHjn Hoogheid was

hy ineen ander

,

:

vertrek metfpijsen

dra-nk onthaek.
Sp:js-6e-

Desnaermiddags quam de ^kompradoor OrKjuernoy in de Loosje aen
den Ambafiadcur bekent maken; dat
de pas voor 't fchip was gekomen, om
met deververfmge naer beneden te
mogen gaen; doch dat dezelve in handen vandenMinjazeenfen ftedehoualzoo hem die doch als
der was
'tfchlpA/wVi^Ê'i?«voorby quam, moeft
Weshalven
over haodight werden
d'Ambailadeur de tolk de Haje,byden
,

,

-

.

:

,

mogen varen; gelijk d'onzen verleden
hadden gehad- Doch weinig tijtsdaet
naer quam de tolk Genko dezelve pas,
van gemelden Mandarijn Liu
Lauja wederom eifchen onder voor-^
geven dat daer noch een naem moeft
ingcflek worden en de zelve dan da-

uit lalt

,

,

1

,

|

|

i

!

telijk wederom zoude brengen. De
Faktoors verfchenen ten zelven dage
in de Loosje van onfc koopluiden,om

een

1;

,

van

of Tal/in^.

S'ina

17

.

een verdrag over de prijzen der koop- andere ververzinge alle acht dagen
manfchappen te treffen doch waeren met hun eigen vacrtuigen aen de
weder met go et genoegen onverrich- fchepen mochten brengen enaldaer
verkopen daer mede zal 7d/ij«/.r, en
ter zake van elkandregefchciden.
,

,

:

d'AmbalIadeur d' Ambafladeur beter geruft wezen.
den tolkGe?iko roepen,hemzeert'on- Met dit briefje gingen Nobel en de
vrcde toonende waerom de pas voor Sekretaris J'an der Does tehove om
om op en af te varen, niet 't zelve den Veltheer te overhandi'c vaertuig
weder te voorfchijn quam; alzoohy gen. Gekomen aen de Stads poort,
tolk hadde belooft dat zoo dra daer wilden de wachters hen niet laten
een naem m gedelt was, dezelve dan doorgaen, zeggende daer laft van
den Veltheer te zijn, dat 'er geen Holdatelijk wederom zoude brengen.
Waer opdetolkantvvoorde datZ/« landers in de Stad mochten komen.
£j«;'j,deMandarijn,hem hadde belaft Derhalven Nobel en l^an der Does
dezelve weder te eifchen; alzoode befloten wederom te keeren doch
nacm van den Mandarijn, die mede de wachters zulx ziende lieten hen
na beneden ging.moeft daer in geftelt gaen tot den Vekheer Daer gekolieten zy hunne komft aen
waerom die niet weder men
werden
Cjuam, wift: hy niet alsdeManda- hem bekent maken
waer op hy
rijns hem iets belaften, moefl hy hund' oorzaek van de zelve liet vragen
nen laft volgen.
dies zy aen den tolk en voordrager,
Ook vertrok met dit Jacht Kapi- 't briefje door den Ambafladeur aen
den Veltheer gefchreven, overgaven.
te'in Joayi van der JVerf, om 't opperfte
gezagh in de Nederlandfche haven te Deze braghten hen daer op tenanthebben en op alle voorvallen goede woort dat T'^j/^m/ö veel bezigheden
ordre te ftellen. Waer toe door den hadde, zoo dat hen niet kondehooAmbaftadeurhem laft verleent wiert. ren maer dat hy den onzen toeftonr,
De fchatmeefter quam den Am- zoo veel eet en drinkwaren uit te
bafladeur bekent maken
hoe dat voeren, alszybeg eerden. Dochdat
de geordineerde vijftig pikol Kadjang, zy cerft de opi'chrijving der zelver aen
en twintig hammen voor de fchepen den Mandarijn Lieu Lauja moeften geniet re voorfchijn quamen
alzoo ven om doorhem Veltheer alfdan
de lijftocht- bezorgers hem hadden gereikent te werden. Maer dat ook
gezegt dat 'er ordre was geen Kadjang niet verftont dat een ieder naer zijn
noch hammen mochten uitgevoert begeerte alderhande goederen mocht
werden. Wes de Ambafladeur ziende koopen en aen boort brengen, zondat 'er noit vervcrfmge voor de fche- der dat de Tartaren het fchip alfdan
prn naer beneden ging, of 't zelve ge- mochten bezoeken zy zouden 't zelfchicde met de grooifte moeiten van ve, als boven gezegt, eerft bekent made werelt geraden vond 'tnaervol- ken, op dat hy mochte weten , wat 'er
gende briefje aen den Veltheer te door hen uitgevoert wiert. Hetzelfchrijven.
ve moeft ook met hun eigen vaertuiD'Ambafiadeur had ahijd de be- gen aen boort gebracht werden alleeftheid van Talauja ondervonden,
zoo hy mede niet verftont dat daer
daer voor hydankbaer bleef. D'Am- Sineefche vaertuigen toe gebruikt
bafiadeur wifte dat TaUuja veel te zouden worden, en diergelijke meer.
doen had, en daerom dorftd'Ambaf- Wanneer A^o/'f/ en de Sekretaris hem
fadeur Talauja niet veel moeilijk val- daer op weder te gemoet voerden,
len. Het Hollands fcheeps-volk moeft dat op het briefje, welk aen den Manin dezen Mouzon met fpijs en drank
darijn Lteu Lauja ter hand wasgefteld,
werden voorzien of konden niet le- vijftig pikol Kadjang, en twintig hamven
De Ambafladeur hadde altijd men uitgedrukt ftonden
waerom
veel moeiten met de ververzinge, dezelve dan niet uitvoeren mochten,
daerom verzocht de Ambafladeur dat \r,\óiTalanja ('t zelve hem weder acnde lijftocht- bezorgers de varkens als gedicnt zijnde j hen gezecht, zulx
de

Des avonds
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Keizerrijk

de fchult van den Mandarijn ünlauja wijk, toen zy met 't 2clve onder 't zeil
was die door den tolk dacr over ook meenden te gaen niet hadden willen
in hunne tegenwoordigheid zoude Jaten vertrekken, als komende met
berifpt werden indien zy mede der- drie of vier groote Jonken daer by en
vvaer door zy gewaerts wilde gacn,dat zy niet geraden op zijde leggen
hen
ladeVeltheer
nootzaektvvaeren
geweeft,
te blijven
had
vonden. Mede
,

,

,

:

ten zeggen, dat het fchip naer Batavia
niet moefte vertrekken, voor en al eer

leggen; zijnde de Kapitein Fafi der
Werf voor dag met Vlaerdings floep
voor uit gevaren.
Des naermiddags, quamdeftuurman van Blysivijk weder aen lant.den
Ambafl^ideur aenzeggen , hoe darter
verfcheide Mandarijns aen boort van
'r Jacht wacrcn gekomen, die begeerden dat het Jacht weder aen de brugh
zoude korten
dies zy lieden ordre
verzochten, wat dat voor hen te doen

dat'ertijdingc hunnezaekaengaende uit Peking waere gekomen , waer
voor Nobel en Van der Does zich, quan,

,

hadden tot borge geftelt. Door
hen aen den tolk van den Vekheer gevraegt, waerom zy in de poort waeren opgehouden en zoo wel niet in
de Stad als voor dezen mochten komen, had de tolk daer op geantwoort
d' oorzaek van zulx te zijn, dat 'er dafuis

,

:

gelijx

,

)

\

'

,

\

;

'

i

zitten.

Des avonds quam de tolk Genko
met een van des Stedehouders van
MinjazeensvolkindeloosjedenAm-

j

!

i

dat het fchip niet
vertrekken alzoo geen pas

mochte

,

der Does

,

i

:

{

!

en tolk de Haje eergifteren

door fijnen Sekritaris hadde laten
zeggen dat nu 'tfchip ook al vertrokken was, en hetzelve niet konde
opgehouden worden. Waer op 6V«y(ö
zeide de Mandarijn Liu Lauja op
morgen in de Loosjezoude komen.
:

:

:

,

voor 't zelve was. Waer op hem door
den Ambafladeurwierdgezecht, dat
immers de pas voor 'tfchip in handen
van den Minjazeens Stedehouder
was, dat hem zulx door den lijftochtbezorger was gezegt, en de fiedehouder het zelve aen den Sekritaris Fan

:

zeide, dat

dogen.
Ondertufichen had de tolk Genko
de pas voor defloep, om op en af te
varen, wederom gebragt. Het Jacht
Blysivijk was", vermits het water al,
wat was gevallen eer 't zelve aen
't drijven raekte, ontrent een kanonfchoot vandebrugh,aendegrontgerackre; al waer 't zelve, tot het aenftaende hoogh water, moeft blijven

balTadeur zeggen

waer op d'Ambafladeurhcm
hy maer weder aen de brUg
zoude loopen terwijl het even veel
was, w^aer het fchip lag, alfze doch
wachten mocften.
Al de Faktoors der befticrders waren ten zei ven dage weder in deLoosje geweeft, doch zonder by na van
handel te fpreken weder vertrokken,
'sAvonts quam aldaer wederom de
floep van Vlaer dingen uit de Nederlandfe haven aen, met een briefje van
)k-ac^\x.z\x\ JoanvanderlVerf : waerby
d'onzenverftonden.dathydienmorgen met aenbreken van den dag met
vlaerdings floep van ^/)'J!r/;i was geroeit.en 's middags in de Nederlandfe
haven gekomen alwaer hy dehoeker-boot dePoeljnip (yan Que lang gekomen) hadde vinden leggen wes
goet gevonden hadde de Boekhouder van dezelve, met brieven met de
floep aenftontsderwaerts te zenden,
Alles was ontrent defchepen noch in
goeden ftant ook was aldaer noch
geen Japans fchip vernomen.
Den vijfden, des morgens, zond
d'Ambafludeur den xo\k Genko, naer
den Vekheer, omaenhemdekomft
van de hoeker boot bekent te maken ook te verzoeken, of A'o^f/ den
Vekheer mocht komen te fpreken.
ftont

de Stad

zoo veel Hollanders
quamen, 'tecnen'tandertekoopen,
het welk den Vekheer niet wilde gein

I

:

{

:

De tolk wederom gekomen, quamen

,

!

neffenshemtweeMandarijs, van den

Den vierden des morgens qua- Vekheer gezonden, om de Ambafliimcn Louis Keizer en óC o^^cT^icxmzn deur te zeggen dat de Vekheer te
1

:

\

de Loosje zeggen;
van
hoe dat de Tattaren het Jacht BlysBlysivijk in

;

\

"
\

doen had, en dierhalven A^o/^^/
hem niet konde fpreken mededac

veel te

:

de

!

'

van

'

ofTaifmg.

Sitta,

de AmbaiTadeur aldaer mee vijf fche-

^^7

groente
wat redenen
den
Minjazeenfen
pen acngekomcn was 't
Stedehouder hadVeldheer ook zoodanig naer Peking de,om 't zelve niet te willen gedogen,
dat deze fchcpcn deze vcrverzinge naer beneden gingi
haddegefchrcven
niet mochten van daer vertrekken was hem onkundig.
ïie.s morgens
voor dat orde uit Peking was gekoquam de tolk Genko
men. Ondertuflchen was aldaer na- Nohel zeggen hoe dat de Veldheer
derhand een fchip van ^«eArw^ aenge- verzocht, hy fich ten huize van Pingkomen dathaddeden Veltheermet tauiv geliefde te vervoegen, om getuioogluikingetoegeftaen, 't zelve met genis te geven, vande mede van Bataververfinge (^c. wederom derwaerts v/a gekomen Sinefen. Alwaer zich
was vertrokken. Nu quam dit fchip Nolel ook naer toe begaf. Wederom
wedcr:dat hy Veldheer foodanigniet gekomen
verhaelde hy dat hem
verltond, en moefte dierhalven den door den Pingtauw en Liulauja was geAmbafladeur datelijk orde geven dit vraegt of de Sinefen, die buiten fl:onfchip weder derwaerds vertrok. De den met onze fchepen van Batavia
Amballadeurlietaen genoemdeMan- waren gekomen en of zulx met kenzulx te zullen nifl!e van den Heer Generael ware gedarijris antwoorden
gefchicden: dat zy flcchs een pas voor fchiet,en hoe en wanneer defelveSinede floep.om op en af te varen, zouden fen op 5d/(jx'/a waren gekomen? Waer
zenden om deze ordeaen de Hoeker op door Nobel was geantwoord dat
loot te brengen 't welk door hen be- dezelve Sinefen met hen vanButavia
looft wierd te zullen doen. De Man- waren gekomen en dat zulx van den
darijns zeiden mede
dat het Jacht Heer Generael waregefchied datzy
Blysivijk niet naer beneden mochte aen zijn Ed. verlof hadden verzocht
gaen, voor dat'er tydinge onze zaek om weder naer hun land en vrienden
aengaende uit Peking was gekomen
te gaen , met de fchepen van den Animaer dat de.MandarijnZ/«/tf«/'4ïVoor bafladeur dat hen vergunt en toekleme vaertuigen , om met de verver- gefl:aen was. Aengaende de komfl:
zmge op en af te varen zoo dikwils van gemelde Sinefen op /?a/<jx'/<ï ; de
als zy begeerden, pas zoude geven.
zommige waren over dertig, andere
Denzeftcn quam een dienaervan twintig, tien en vijfjaren, op Batavia
den Mandarijn Liulauja met een pas gekomen, zoo van Kanton,Sincheu, als
vooreen vaertuig, om op en af te va- andere plaetfen
't welk door voorren, zeggende dat defc floep ten lang- noemde Mandarijns zoodanig wierd
vijf kanafTcrs
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ften moi'gen uchtent

zoude moeten

i

vertrekken.
j

Den zevenden

tegens de middag,
met d'cbbe,vertrok de Sloep van Vlaerdinge met de generale papieren.onder
opzicht van den Boekhouder Caroli
en Tolk iA/jK/-//j naer beneden. Des:
,

\

\

middags quamen zy wederom

,

met

i

zeggen: dat de Stedehouder van M/«;d2£'£-« niet wilde gedogen,dat defloep
eenige ververfinge van verkens of
groente mede nam
waeropd Am-

:

:

bafladeur gelafte , dat zy maeraenftonds met de papieren zonder ver-

\

|

verfmge zouden naer beneden varen,
latende den Tolk Genko met eenen
roepen hem vragende of de floep
geen ververfing mocht innemen:waer
op hy Tolk antwoorde van ja en dat
in dcpasgcftclt was van verkens, en

aengctekent,en doorgemeldeniVo^É"/
onderteikent. De Mandarijns toondenzich over hetgoed antwoord van
Nohel zeer vernoegt, 't welk zy den
Veldheer zouden bekent maken:
twijfelden niet of dcfe Sinefen fouden
binnen drie of vier dagen op borgtocht geflaekt werden, totdatin P^king over hen befluit zoude genomen
zijn. Door Nohel -^cn den Pingtauw
en andere Mandarijns gevraegt of 'er
noch geen tydinge, hunne zake aengaende, van Peking was gekomen,zoo
was hem daer op geantwoord van
neen maer dat dezelve in korten
flond te komen. Een van de aldaer tegenwoordigzijndeMandarijnszeide:
't mofte hen niet vreemt dunken
dac
de tydinge van boven lang weg bleef,
alfo in Peking fo wel over 't ontfangcn
;

,

,

,

,

*

kk

vaö
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vandenAmbafTadeurnioeftgefproken gekomen waere, cndcgoedetydinge
werden,als d'onzen om dien te fenden vervo]gde,hem als dan met een fchenyedaen hadden dat de Raden aldaer,
in veel
die over onze zake zaten
Collepien of Amptgenootfchappcn
beftonden, en hetzelve daeromzoo
ook dat het
dra niet waere te doen
zulke geringe dingen niet vvacren,
datter een zoodanigen Ambafladeut
vvasgekomen.vermeinendezy lieden,
datter een groot Mandari)n,om de zake der onzen ter degen re onderzockcn.zoude afkomen &c. Ook was A^o,

:

|

^f/verhaeit datter een Sineefche Jonk
van Batavia in de Makaufe eilanden

ware gefneuvelt: waer van wel veertig
Sinefen waren verdronken, en ontrent
andere veertig die noch in 't leven
over
vvaeren verbleven gevangen
dewelkenaer Pé-y^/w^ wasgefchreven,
en zulx meded'oorzaketezijn ,dat
over de Sinefen mee hunne fchepcn
naer Peking
van Bata-via gekomen
werden.
moeftcgefchrev en
Den tienden, 's morgens, verhaelde
de tolk Genko\\oe dat zeker Sineefche
Jonk, van Batavia n^er Hokfieu gefchikt, vol peper en zandelhout, (vermits de reize door hart weer niet hadden konnen krijgen) tot Huiting was
zijnde op deze Jonk oningelopen

'

j

;

:

,

j

,

,

voor den dag.

Den

twalefden , 's morgens, zond
d' mbafl"adeur aenftonts de floep van
Blijswijk met het briefje voornoemt
naer beneden
waer hy d'oorzaek,
waerom 'tzelve niet eerder hadde
konnen gacn noch by voegde. Onderwijlen quamen aldeFaktoorsvan
/

:

:

trent veertig Sinefen. De Schipper van

,

de Jonk was over Cbinkzeeu te lande
in Hokfieu voor den Velthecr geweeft,
zijn brieven

we-

moeten

ver-

der onverrichter zake
trekken.

,

.

;

,

doch hadde met

Jacr 't hem maer om te doen
was, tezullen bedenken. Kortnadcn
middag quam de Faktoor van den Ao«Iom den onzen het doorden klerkgebrachte nieuws uit dennaemvan zijnenMcefter mede bekent maken, en
den Ambaffadeur met de goede tydinge veel geluk wenfchen. Wacr op
d' Ambailadeur aenftonts tot den
Mandarijn Z/«ii7«;V7Zond,om een pas
voor Blyswijks floep te mogen bekomen, en tciien oÏQcHoekerLoot,ó\c
gelafl: was tot den twalefdcn dezer onder Tinhay te wachten, noch konde belopen, ten einde haerEd. op Batavia
dczegcedetydinge, was 't mogelijk,
noch bekent te maken
Teti dien
eindefchreefhy aenftonts een briefje,
daer in fluitende 't affchrift van'tPekingfe Hof gekomen omo^ Batavia
vcrtaeltte werden, alzoo,om 'tzelve
aldaer te vertalen, geen tijt hadde.
Maer de verzochte pas quam niet

kacdjc

:

de Beftierders den Ambafl'adeurveel
geluk wenfchen, metd'afgekomene
goede ty dinge daer by verzoekende,
dat den handel doch met den eerften
,

Des middaghs komt zeker

mochtevoorrgacn.
Daer wiert ook gerucht , hoe 'er
KommifHiriflen waeren afgekomen,
waere verhandelt zeideook, datter om deLiquefe Gezanten van wegen
denKeizer te bedanken en tebefcheneen voorloper met brieven was afge
komen, en dat in korte dagen 't rechte ken alzoo in Peking niet goet gevonbcfchcit aldaer mede ftont te wezen
den was dezelve aldaer quamen.
dat hy ,\vijl't zeer goede tydinge voor
Des naermiddags quamaldaeracn
d' onzen was
hadde vlijt aengevvent, te landen de boot van Vlaer dingen, mtx.
om de ecrftc brenger der zelver te we de welke mede weerom wasgekeerc
zen. Heikondc by den Ambafladeur de floep van Blysivijk-, alzoo dezelve
qualijk aengcnomen werden dat het te laet om de Hoeker Poeljnip noch te
zoodanig was, als de klerk voorgaf, belopen zoude gekomen hebben:
vermits hy de brenger voor al te ge- naerdien dezelve //o£' A-er, volgens gif
ring aenzag, en ook nergens van had- flngevandenftuurman dien morgen
degehoorttweshalvend'Ambafladeur al na BataviavQxtiokkQn was.
den brenger liet zeggen: ingevalle het
Des avonts maekte de tolk Genko
waerhcit was, dat'cr een voorloper af- NobelhekQm hoe hy tegens morgen

klerk van des Konhotis Sekretarye.den
onzen een affchrift brengen, van 't ge
ne hunne zaek aengaende in Peking
:

i

,

:

,

,

,

,

,

,

j

i

i

'

;

by

:

tsan Sina of'iaiiinz,'
'Tutfmz,'

bydeKommiflari(ren(om deLiqueze
Gezanten te bedanken en befchenkc)
\an Pek/Hg gekomen, was ontboden,
tot welken einde was hem onbekent.
Dendcrtienden,desmorgens,zond
d'Ambaiïadeur den tolk C^-wy^o by den
Mandarijn liu Lauja om te verne,

:

mocht haperen, dat
met de boot naerbeneden mochtegaen doch bragt niet
wat'er aen
geen ververfmge

:

;

anders tot antwoort, als dat i/«i^«ja hadde gezegt, op morgen by den
Veltheer te zullen gaen.
Sondags avonts den veertienden,

J

!

|

,

ve^haeldcdetolk(/e•«i•öaenA'(?i^Ê'/,dat

!

'

1

,

:

,

,

:

,

antvvoort laten weten.

,

om

.

,

,

Terwijl de pas voor de boot,

Ambaiïadeur bezoeken. Inhetpraeten vraegde zijn
hem als hy dcrx
Veltheer moeftefpreken, of dan eerft
verlof, om inde Stadt te komen, aen
hem Han Lauja moft werden gevraegt:
waer op hy van ja antwoorde , en
zulx de ordrevan Talaujax.QT.\)n, en
dat
als zy binnen wilden wezen,
daegs te voren hem 't zelve moefte laten waerfchouwen op dat hy 't Talauja mocht bekent maken, wiens antwoort hem als dan foude laten weten.
D' AmbalTadeur verzocht hem, dat
hy den Veltheer eens geliefde te vragen of hy hem eens mocht komen
fpreken, om hem te bedanken van
dat zoodanig, in gunfte der onzen,
naer Peking hadde gefchreven dat hy
aennam Talauja te zullen voorhouden en den Ambafladeur deflelfs
,

,

de ververfmge beneden te brengen,
noch niet te voorfcheen en de Kompradoor of lijftocht-bezorger den on-

't briefje tot overmorgen goetgcvondenvvicrt te wachten.

't

;

terhantgeftelt.

;

der eenige van zijn volk binnen geweeft waeren,cngehoortdiealgeteikent was: dies met het fchryven van

,

,

;

.

Kompradoor zeide de pas morgen
vroegh aldaer zoude wezen alzoo

Den zeventienden 'smorgens,
quam de Mandarijn Han Lauja den

,

,

zen'nu zoo dikwils enmenigmaehe
loorgeftelthad met te zeggen morgen ol van daeg de zelve zou komen,
zoo wiert des avonts in 't gebed goec
gedacht des uchtens een briefje op
dat (tuk te fchryven aen den Veltheer , om hem daer in te vertonen
wat moeite datd'onzengeduuriglijk
hadden , eer zy ververfmge voor de
fchepen konden krijgen
Doch de
,

men

de Veltheer hem hadde laten roepen,
omby de KommilTaris (over dezaek
vandeLiqueersafgezonden) regaen,
om dat aidaer op giOeren volgens
zijn gedaen verzoek , niet was verfciienen. By dezelve dan gekomen,
hadde hem gemelde KommilTaris geyraegt
of de Hollanders geene
bloet-korael, kleine bontjes en ande
re Ipeeltuig te koop hadden: waerop
Genko zoude geantwoorr hebben, van
zulx-niet te weten
maer wel dat zy
peper, Sandelhout Jakenen, kroonraf
fenen andere waren tekoop hadden.
Den vijftienden , tegen den middag quam de tolk van den Konink
Shiglamonq in de Loosje, om een roer,
dataen 'tfloteen weinigontftelt was,
wat te laren vermaken. D'Ambaiïadeur vraegde hem naer de tyding, den
elfden dezer van Peking gekomen
wat den Konink daer van dacht en of
't geen goede tyding was.
Maer de
tolk hielt zich onwetend, of hy nergens van wifte. Dies d' Ambafladeur
hem het gekomen briefje liet zien, en
andermael vraegde of het zelve dan
geen ware tyding was. Waer op de
tolk antwoorde van ja; maer dat daer
van niet wifte, ofook van den Konink
daer niet van gehoort had: dies d'AmbalTadeur vraegde
of hy 'taffchrift
der zelver aen den Koning wilde vertonen dat hy aennam te zullen doen:
waer op hem dan het affchrift wiert

^99

Dan hetant-

woort, welk d' AmbalTadeur daer op
bequam , was als dat de Veltheer op
morgen tot èizn Koningh Singlamong
te gaft zoude gaen
en dat als hy
weder t'huis waere gekomen , den
Ambafladeur op zijn verzoek, wanneerhyiekomcnhadde,befcheitzoude laten weten. De Mandarijn wiert,
om hem meerder te aenmcedigen,
:

|

j

,

,

met een elfch irlaken befchonken.
Tegen de middag quam ten laeften
de pas voor de boot noch te voordies acnflonts de ververfmge
daer in wiert gefcheept, ommcthet

fchijn

:

hoge water te vertrekken.

kk

z
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D'AmbafHideurfchreef een briefje
tot geleide der ververfching aen den

,

i

;

'tkomen der pas.wasnu wel,en datdc
boot ook al waer vertrokken macr
tegensdenavontquamen6'/j/^«re;en
Sm/tJentzcQ,gen: datdeSincfcnnude
Aa^janir weder niet wilden laten door
gaen, zeggende dezelve eerft gemalen
mof! zijn, eer d'onzendieuitvoeren
mochtcn want zy meenden dat als
d'onzcn die in zoogrootemecnigte
uitvoerden, 't zelve was, om hier of
daer te planten enzaien dies d' Am
balTadcur zelfs tot den Kompradoor
Onquemoy ging, alwacr de Kadjangge:

\

,

Zijn Ed.

zoo

weegh
met een
5<ï/j/t7»^naer boort raekte. Deesdan
vviert doot Harthomver, hoewel niet
zondermoeite in de bootgefchcept,
netlens noch eenigeververfinge voor
defchcpen met welke ververfinge de
boot noch des nachts weg raekte.
Den zeventienden , 's morgens,
,

en

noch

veel te

j

:

,

I

|

:

uit Peking af-

gekomen, óm deLiquefe Gezanten te
bedanken, indeLoosje. ten einde de
paerden en osjeste bezien
die by
d'onzen na vermogen wiert onthaclt.
)L)Qn achtienden,'s morgens,liet den
Ambafladeur deMandanjn Han Lauja,
op (ijn eergiÜercngedaer. verfoek,we,

ten,dat als het den Ambafladeur belief-

de hy den Veltheer op heden mochte komen fpreken. Zijn E. zont daer
op den tolk Genko tot den Veltheer,
om zijne Hoogheit te verzoeken of
't hem gcliefde,dat zy de fchenkaedje
van den Heeren Generael en Raden
van Indien, voor zijn Hoogheit ont,

worpen, mede bragten, en, wijl dat
tot het pakken der zelver goederen
, of zijn Edele diervan heden op morgen zijn Hoogheit zoude mogen ko-

^'c.tijEvercifchte

halven

in placts

,

men fpreken. Ook wiert om verfcheide redenen dienftiggeoordcelt, den
Kommilfaris, des vorigcn daegs in de
Loosjcgeweeft.met'tnaervolgend te
belchenken Eenfhkjivarte kroonras,
:

tien el groene laken

,

tiveepijiolen , een

doorgemeldcnMan-

darijn den Veldheer voor 't zenden
van deze brieven hartelijk bedanken,
en den Mandarijn voor zijne moeite
en gebrachte goede nieuwe tydinge,
met een kroonras befchenken die
hy na veel tegenfpreking ten laeftcn
nochaennam. D'AmbafTadeurvraegdeaendenMandarijn ,ofde tolk CPfako van dien morgen niet by Talauja
van zijnent wegen hadde gewecft:
waer op hy van ja antwoorde. Dies
zijn E. zeide hy woude den Veltheer
gaerne eens fpreken, om hemtebedanken voor dat zoo gunllig over
hunne zake naer Peking hadde gefchreven
als mede aen zijn Hoogheit de fchenkaedje- goederen van de
Heeren Generael en Raden van Indien
te behandigen. De Mandarijn zeide
daer op dat de Heer Ambafladeur
op morgen mochte komen en de
fchenkaedje-goedercn mede brengen:
dathy zeide te zullen doen waer op
de Mandarijn was vertrokken.
Des avonts quam de tolk Genko den
onzen mede verflag brengen,dat als 't
den Heer Ambafladeur geliefde , hy
op morgen den Veltheer mochte komen fpreken, en als dan de gefchenken mede brengen
Genko had mede by de bovengenoemden Kommiffaris gewecft, en hem 't ontwerp van
de fchenkaedje ter hantgeftelt ; maer
hadde de Kommifl'aris geen fchenkaedjc,voor dat de Keifer de fljne hadde aengenomen, derven aenvaerden;
den Heer Ambafladeur over zijn goec
hart zeer bedankende
met belofte,
aen
als d'onzen in Peking quamen
hen alle hulpe en byftant te doen.
,

tien pikol

quam deKommillaris,

liet

'

:

wiert

denMandarijn On<ijaLauja twee brieven toe.die uit P^"!/»^ over zijne zaek
gekomen waren d'ccn was 't affchrifc
van den brief, op den elfden dezer
door de klerk van den Ao;//o« hem gebragt: end'andereenopnieu.
:

;

,

bracht,datter

,

.

Kapitein Van der JVerf , t'cdens met
vervattine van den ganfchen toedant
der zaken aldaer.
Men wift niet beter, of alles, mits

wogen

Keizerrijk

twee houiver- klingen, een ketting
Barnfteen
Het ontwerp der zclver
wiert den rolk Gfw^oterhantgeftelt,
om hem 't feive in 'tgaen na den Veltheer, te vertonen om re weten of hy
de fchenkaedje aenvaerden zoude
willen of niet. Des naermiddags zond
de Veltheer den Aniballadeur door
roer

:

'/

j

:

!

,

;

;

,

:

:

,

:

.

:

,

De

;

van Sina

of

,
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Ta'ifini.

zy met van hidiën voor zijn Hoogheid ontden anderen hadden gefproken en worpen, met zich hadden gebracht,

De

tolk Genko zeide, dat

,

,

beft geoordeelt dat de fclienkaedje-

goederen van den Heer Generael en
Kaden van Indtén, voor è^tw Koningh
Singlamong ontworpen eerll aldaer
wierden gebragt alzoo hy als de
hoogde in flaer, de zijne ook voor
d' andere behoorde te hebben, en
d' onzen dierhalven ried iemant daer
naer toe te zenden. Wes d' Amballa
deur hier mede niet vreemt van
wezende, den Faktoor Lappra acn-

hem verzoekende

1

\

,

;

,

,

,

derwacrtszondom te verzoede Ambaiïadeur op morgen
of
ken:
ftonds

by

Hoogheid mochte komen,

zijn

om hem te Iprtken, te bedanken

,

dezelve ffchefde

te nemen. Die weigerde de Vclthecr, zeggende dat zoo lange de Keizer zijn Ichenkaedje nier aengcnomenhad, en zy weder van Pe/v»^ waren gekomen hy die mede niet konde aenncmen. Ook dat het goede
hart van denHcerGenerael en Raden
hem genoeg ware gcweeft al hadden zyfchoon geen fchenkaedje gezonden. Wat vlijt door den Ambaiïadeur daer toeacngewent wierden, om
hem die te doen uennemen, konden
hem vangeen belluit do--n vcrandrcn.

acn

De tafelen wierden ondertuifchen ge-

en

met eenen de fchenkaedje van haer dekt, en d'onzen met fpijs en drank
Ed. mede brengen Lappra bragc hem wel onthaelt. Zijn Hoogheid zeide
,-

's^vonds noch ten antwoord

,

dat

hy

tot den Koninkwaregevveeft; maer

Hoogheid bezig ware met

alzoo
den Liquefcn kommiflaris te onthazijn

hadde hem niet konnen fpreken
maer zijn verzoek den voordrager
bekcntgemaekt hebbende hadde de

!

len,

j

,

voordrager belooft, fo dra de gelegenheid aenbood,den Konink 't fel ve foude voorhouden , en den A mbafladeur
op morgen befcheid laten weten.
Den negentienden
's morgens
vroeg quam de Faktoor Lappra weder in de Loosje zeggen: dat de voor,

,

hem hadde

weten , dat
de Koningh op heden andermael de
drager

kommiiïaris

,

om

laren

de Liqueers afgemaer de

komen, zoude vergallen

;

onder 'teeten, datd'Amt.^riadcuralwel vaerdig moefte maken aizoo
fijn vertrek naer Pekhji^ 'm lien cf twalefdagenftonttegefchieden. D'Ambaiïadeurantwoordedaerop: of met
d'opreis tot in Sprokkel-maent niet
zoude mogen gewacht worden alzoo de koude tijd nu begon aen te
komen en 't als dan quaet reizen
les

!

,

,

j

,

zoude wezen ook dat zy niet naer
boven konden reizen voor dat de
handel waregedaen, om datde/j'oa?

,

Z'oa

A'(?/5f/mede naer

boven moefte

gaen, en ook aldaer den handel bywoonen dat de Ambafladeur dierhalven verzocht den handel voort:

gangh mochte nemen. VvaeropT^antwoorde
dat in'topreizen

lauja

:

Heer Ambafladeur op morgen te des Keizers orde in alle deelen
hoof konde komen en als dan de ge- moeftgevolgtwerden, en d' Ambaf,

fchenken medebrengen. Dieshalven fadeur in zes dagen wel alies tot de
d' onzen zich dan aendondsvaerdig
opreis vaerdigh dienden te hebben.
maekten, om tot den Vekheer, vol- Wat den handel aenging zoude hem
gens 't voornemen van gifreren, met behulpzaem zijn dar die in 't korte
defTelfs fchenkaedje tegaen Aldaer gefchiede
niettegenftaende het de
gekomen, en als voor dezen gezeten, maniere wel was,dat deAmbafladeurs
waeren de eerfte reden groetenilTen, de fchenkaedje, die zy mede bragien,
van naer elkanders gezontheid te vra- eer zy handelden, o ver molten levegen. Daer na bedankte de Ambaf- ren. Maer aengczien d'onzen van
fadeur hem voor dat in gunfte van zoo verre landen gekomen waercn,
d'onzen zoodanig naer /'f ^iwj^ had- en ook geit tot d'unkoüen van noden
de gcfchreven, met betuiginge dat zy hadden, (lont hy hen voe, dat zy voor
dieswegen aen hem verplicht waren. hun vertrek handelen zouden. Na
Vorders maekte zijn Ed. hem be dat dan d'onzen een weiniy; gegeten,
kent; hoe dat zy de fchenkaedje, en zijn Hoogheid voor zijn goet ontdoor den Heer Generael en Raden hael bedankt hadden waercn zy we,

,

:

,

,

kk

3

der

:

Derde Gezanrlfckap na

^6^

't

Keizerrijk

der naer de Loosje gekeerc In 't gaen
van de Loosje nacr Jen Veithcer ,\vas

zegginge

den Amballiideur onderwegen defhem uit zijns
felfs rolk ontmoet
Meeftcrs naen» verzoekende de brieven wederom te hebben, die hem op
gifteren door den Mandarijn Ongbja

baffadeur zijn

als tot den Veltliecr, geDaer naer verzocht de Am-

bruikt.

,

Hoogheid

geliefde

de medegebrachte fchenkaedje te
aenvaerden. Daer op hy antwoorde
dat wijl'er nu goede tydingeuit P^-

,

wegens hunne zack, ware gekodie ook dankclijk aennam.
belallende met cenen men dezelve
voor hem zoude brengen gelijk ge/{-//fj^,

men,hy

Z(3«/^gebragtwMren. Deze hadd'Ambafladeur ook laten halen, en dezelve

,

totdatde Veltheer die zelfs hadde geeifcht: als wan- fchiede.De koning vraegde aen Nobel,
neer hem die ook overhandigt wier- daer tegenwoordig, of hy nu de waerden. DetolkCc«/'(?maektczijnE. be- heid, flaende op de goede tydinge,
dat als 'er een
kent, d7LX.dt\\o\\mk Singlamong hem niet gezeght hadde
laAmbaifadeur
befcheit
zoude
nader
quam,
als
dan alles naer
op morgen
ten weten wanneer d' AmbaiTadcur wenfch zoude gaen en zy immers op
zijn woort nu wel vafl mochten gaen.
te hoof zoude verfchijnen.
De AnibafTadeur vraegde fijn Hoogmorgens
met
twintigften
Den
's
,
den dagh quam aldaer de boot van heid hoedanig het met hunne opreize
vLerdingen wederom aen , met de zoude gaen, en wanneer die üont te
Schippers Hendrik Bommer en Pieter gefchieden waer op deKoningantJanfz. de Vlieg. D'onderilierman be- woorde dat de brief van de Hopous
handigde aen den Ambaiïadeur een en Pingtüuws over vijf of zes dagen
brief, door Kapitein ran der iVerfsien (lont aldaer te wezen, om yfof ///.f, dat
hem gefchreven ; inhoudende dat zijn W'r^j^erj, vaertuigen en andere betot d'opreis te veralle de gezondene ververfinge,met de hoeftigheden
dat men als dan recht zouboot, wel hadde ontfangen. Zyhad fchafTen
den daer al in bekommering om hun- de weten, wanneer de opreisaenvang
nenrwiigeweeft; alzo daer dagelijks zoude nemen
De Ambafladeur
verfcheide oorlogs -jonken quamen, vraegde voorts, alzoo 't nu tegen de
den adel braveeren ook verfcheide winter ging en vermits de koude als
wachten tufichen het naeu en Minja- anderzints quaet reizen was, of men
als mede over al dierhalven niet tot inde Sprokkelzeen waren gezet
geplant,
en ook on- maent, met opreizcn zoude mogen
meerder gefchut
der T/K^/^jyachticn of twintig tenten wachten. Waer op hy antwoorde, dat
men des Keizers orde in alle deelen
aen lant opgefmeeten
zeer,
dat moeftc volgen. Dies de AmbaflaD' onderftiermanklaegde
zy in 't afvaren na boort, twee dagen deur voortvoer, hem verzoekende,
waren opgehouden aen Minjazeen; al- dat wijl de Hopou Nobel nefïens hem,
zoo zy daer met kragt en gewcltde mede naer P^/i;;^ moeite reizen, en
Cadjang uit de boot wouden nemen, in Hokfieu ook de handel bywoonen,
om die te (lampen , waer toe zy lie- of zijn Hoogheid hen dierhalven geliefde den handel te helpen bevordeden geen ooren hadden gehad.
De Koningh Singlamoi.g liet den ren. Waer op de Koning antwoorde,
Ambafladeur weten dat als 't zijn E. dat hy hem met geen handelen begelicfde op heden te hoof omzijn moeide, en men hem daer niet van
Hoogheid re fpreken kondc komen, fprckcn moefte daer ten tegendeele,
en de fchenkaedje van de Heer Ge- zonder zijn voorweten niets in de
nerael en Raden van /«rt'/cw mede handel wiertgedaen.Nadan de fchenbrengen
Wes hy zich niettegen kaedje -goederen voor hem gelegt
ftaende 't regenachtig weer was, ter vvaren,fchenen hem dcfelve wel aen re
ftont met de fchenkaedje derwaerts ftaen; enfiendeby dcfelve enige komBy zijn Hoogheid dan ge- baerfen vraegde den Ambafladeur,
begaf
komen en gezeten wierden me- of 't in hun lant ook kout was ? hena
de eenige plichtpleginge van dank- daer op van ja geantwoorc zijnde;

zoo

lange gehouden

,

,

:

,

,

,

j

:

,

,

j

j

,

j

:

.

:

,

,

,

,

|

,

,

,

,

:

,

.

,

i

,

.

,

,

j

zeide

:

:;;

Viin Sina , ofTailin^.

waerom zy dan bang, om
zeide hy
dcskoude\ville,voor'topreizen vvaeren. Men moeftezich, wijzende op
de kombaerfen, met dezelve ter deeg
tegen de koude kleden. d'Ambafladcur voer hem daer op tegemoet, dat
hy voor de koude niet bang was
macr dat het zelve ware ten aenzien
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De tolk Getiko gink onderwijlen tot

:

I

den Veltheer, om te vernemen, of hy
nu de fchenkaedje niei zoude willen
acnvaerden ; wijl de Koning Si-nglamong hem daer in was voor gegaen,
Genko wederom gekomen zeide dat
alzoo het naer de middag was , niemant aldaer hadde konnen te fpreken
,

;

van de paerden en osjes, S:c. waer
over de Koning begon telachcn. Hy
verzocht voorders de Heer Ambafladcur geliefde zich in een kamer, wat
met eeten en
ter zijden afgelegen
drinken een weinig te goede te doen.

komen

D'Ambafladeur hadda gaernvandit

aennemen. De Faktoor liet den Ambafladcur in antwoort weten
dat op morgen hem
zoude befcheit laten weten.
Den een en twintigflen,'s morgens,
quam de Faktoor van den Konhon zeggen, dar, als 't den Heer Ambafladcur
geUefde op heden mochte komen,
om den Konhon te fpreken alzoo hy
anders in eenige dagen geenen tijt
zoude hebben. Wat aenging de fchen

weder

,

,

om

,

zake was
op morgen uchtent

Ook zond

dervvaertsltegaen.

Ambafladcur tot den Konhons Faktoor om uit A^n zelvcn te vernemen,

d'

,

,

onthael cntflagen geweeit

dies onverrichter

:

vertrokken

of de Konhon zijne fchenkaedje mede
niet

verzoe-

kende acn deMandarijns,die orde om
hem te onthalen hadden zy wilden

zoude

willen

:

,

hem ontfchuldigen en laten naer de
Loosjc keeren, maer 't zelve mocht
niet wezen dies zy d'onzen acn 't eeten zetten.
Onder 't ecten liet de
Koningh den Ambafladcur dooreenen Mandarijn zeggeni, darhetftuk
Purper moor maer een haif ftuk was
't geen hy ook naer Batavia wilde
,

:

,

;

\

kaedje-goederen;hadde zijnMeefter

Ambadadeur belaft, men die maer in zijn handen
antwoordc dat zijn Hoogheid als zoude geven, om de minfte achterdenken te maken. D'Ambafladeur
't hem geliefde zulxkonde doen; dat

fchrijven.

Waer op

d'

j

:

j

I

het fluk zoodanig was, als'tdoor
hacr Ed. op Bataz'ia\\:isgQ.OïéiiïïCQtt
ook liet de Koning vragen naer de
fchcnkacdje, op den zes en twintigften van Oogft-maent, door den Amballlideur voor hem ontworpen, of
die daer mede by de gebragte van den
Heer Generael was alzoo de lijfte
der zclven had verleit of verlooren.
D'AmbalTadeur antwoordc daer op
van neen ; maer dat ingcvalle zijn

i

;

,

voorhene goet gevonden had

hem te vereeren. By hem
msn wierden al wederom
,

beliefde,

men

die

,

om

dan geko,

gelijk tot

den Konink en Veltheer, verfcheide
plichtplegingen gebruikt. D'Ambafladeur verzocht hem mede
dat hy

;

Hoogheit

nam dan deze gelegentheit waer, en
ging tcrfl:ont derwaerts
mede nemende de ketting bloet-korael die

,

de fchenkaedje vanden HeereGenerael en Raden van /»<5/'/c'« geliefde acn

op mor-

te

gen, voor zoo veel 'er noch van was,
(als zijnde aleenigcZowyf enhontjes
geftorven) zoude brengen waer op
een Mandarijn antwoordc
dat als

nemen. Waer op hy antwoordc

zulx niet te konnen doen voor en al
eer zijn E. weder van /'«'//«^waere ge,

komen. D'Ambafladeur daer weder
op dat alles nu uit de pakken al was
gekregen, en weder by den anderen

:

,

:

'tmoi weer was, de Koning dezelve
zoude verwachten. Als d'onzen wel
gegeten en gedronken hadden, lieten
zy den Konink verlof, om tegaen,
verzo3ken. Dit (lont hy hen toe

gepakt dat deze goederen 't bederven zeer onderworpen waeren
dat
hy dierhalven andcrmacl verzocht,
hy geliefde de zelve doch aen te vaerden en hem daer van t'ontlaftcn,
dewijl dezelve al aen zijn
te meer
Faktoor waeren overhandiot. Door
welke en diergelijke andere redenen,
hy zich noch ten lacften liet gefeggcn,
en
:

:

j

zich ontfchuldigende , om dat pijn
in de buik hadde, den Heer Ambafla-

,

;

,

dcur zelfs met hadde konnen onthalen
dies zy weder naer de Loosje
vertrokken.
:

1
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en de gefchcnkcn met grote dankzeggingcaenvaerde, als mede de ketting
hloetkoracl. D' Ambafladeur zeide
mede dat hy de gefchenken voor
hem op den zes en twintigften van
Oogft-maend ontworpen ook aen

!

i

'

j

,

|

ter

heid van Ilarthouiver weer in gefprck
,

wegens de koop manfchappen; doch
vvaeren weer onverrichter zaken gefcheiden.

,

den Faktoor zoude

quamen de Faktoors det Befticrdsrs
met A'oi^f/cn Bartelz,hy on\-)iÜcli)k-

hand üellen,

DcFaktoorvanden Vekheereifchmede uit zijn Meefters naem de

medewclwas.
D'Amballadeur vraegde êitn Kon- kleinigheden, door den Ambafladcur
ion mede wanneer zy wel zouden aen hem op den zes en twintigften
oprcizcn: waer ophy antwoorde, dat van Oogft-maend verleden vereert;
die aen hem ook datclijk wierden ter
ais de brief van de Houpous en Pinghant geftelt doch wierd van de getauivs ware gekomen men dan 't zelve eerfi recht zoude weten. Hy vraeg- fchenken door den Heer Generael
de dan verder: ofmen, terwijl de win- gezonden, niet gerept.
Des avonds quamen de Faktoors
ter begon te genaken, en het dan met
depacrden, osjes, alsdegrooteom- vanden Konhonmcdtde. fchenkaedje,
flagh der fchenkaedje-goederen, ver- door haer E. tot Batavia aen hunne
mits de koude, quaet reizen zoude Meeftcr gezonden, halen. De kleinigwezen dierhalven niet tot in Sprok- heden, door den Ambafladcur op den
kel maend met de reis zoude mogen zes en twintigften van Oogft-maend
wachten. Het antwoord van hem was aen den Konhon vereert,wilden zy niet
daer op: dat'er wel zoodanige orde aennemen,alzo, gelijk zy voorgaven,
op't een,en't ander tegen de koude als het niet der pijnewaert was ,omhem
anderzins zoude geftelt worden, dat dieteaenbieden, terwijl'er gelijk by
zijnEd: daer niet eens voor bezorgt dievandcnKonink enVeltheer,geen
behoefde te wezen. Voorts Wierden roers en houwers bywaeren.
De tolk Cenko op heden in de Stad
d'onzen met eenige fruiten onthaalt.
D'Ambafladeur verzocht hem, de- gaende, was by gevalle ci^-n Mandarijn LiuLatija ontmoet, metden welwijl hy de Hollanders in alle deelen
ke hy ccnige redenen de fchenkaedtot heden toehadde behulpzaem geweeft
dat hen nu ook met voor- je goederen van den Veldheer aenfchrijvcns naer Peking beliefde de be- gaende
hadde gevoert. Liu Lauja
hulpzame hand te bieden, opdatde verhaclde hem dat al eenige dagen
laft hadde gehad zijn Hoogheid daer
E. Kompanjie eenmael tot haer oogwit moght komen te geraeken. Dit eens van te fpreken. Dies zy gezabeloofde hy te zullen doen zeggen- mcntlijkcn byden Veldheer waeren
de dat de Hollanders door hun voor
gegaen. De Veldheer hadde Cfwi-ogefchrijvcn meerder als andere volken
vraegt waerom de Hollanders niets
by den Keizer wierden geacht; blij- op hem verzochten waer op hy zoukendezulx, dat dezelve Ambafl^adeur de geantwoord hebben: datzulxby
nacr Peking mochten reizen en die quam, om dat zy Hollanders meenvan andere volken niet. Na welke den de Veldheer t'onvreden op hun
was;wiji hy de fchenkaedje van haerE.
plichtplegingh d'onzen affcheit be
quamen, en weder na deLoosjever- op .S<7/jwj niet hadde gelieven aen te
trokken.
nemen om welke reden de Veldheer
Aen den Chinkzeeufev Faktoor die hadde gelagt en gezegt die op moralle d' andere onder zich hadde
en gen te zullen laten halen. De voorfcheen te gebieden over de welke on- drager van denK oning Singlamong liet
ze koopluiden ook zeerklaeghden, verzoeken, omeenpaerpiftolenaen
wierd door den Ambafladcur een ge- hem te willen verkopen d'Ambaflate

dat

,

'

\
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,

|
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I

j

:

j

fchenk gedaen van vijf el groen laken ophoop hem daer mede t'hen,

«

wacrts te trekken.
Den een en tweeen twintighften

,

'

!

hem een paer, om dat
zeer gewillig toonde,
alsd' Ambafladcur aen de Koninkietwes te verzoeken hadde.
deur vereerde

hy zich

altijts

Den

s

,

^a» S/na

Den drie en tvvintigften
merkwaerdig voor.

of

26

den Ambafladcur quamcn, hem met

viel niet

fchreicnde oogen verzoeken , dat
zijn E. hendit ftuk zandelhout wilde
in handen geven, op dat zy het den

en twintigften quamcn
de Faktoors van den Veithccr hunne
Mecfters fchenkacdje - goederen ha-

Den

Tai/ïnii.

vier

Chinkzecufen Faktoor (daerzyzcer
bang
voor fcheenen te wezen) 't zellen.
In 'twegen van'tzandelhout kon- ve mochten terhantftelien ja wouden de jFaktoors met die van S/Mg- den zy lieden een voetval voor den
('alzoo dezel- Konink Singlamong doen
lamong en Konbon
cm zijn
niet
Hoogheid te vreden te ftclien en
ve hun zandelhout mede noch
gehaelt hadden) niet over etn ko- hem als dandegrooteonbefcheidenmen, over een ftuk zandelhout weik heit van des Veitheers Faktoors beonder het kent maeken. D'Ambaftadcur vont
was wel het grootlte
fchenkaedje zandelhout en ook een goet hen daer op te zeggen dat inieder voor zijn Moeder wilde heb- dien zy het ftuk houts wilden nemen,
maer hy wilde zich
ben. Die ftuk zandelhout was door 't zelve wel was
onze koopluiden aen de Faktoors daer mede niet bemoeien op dat
van ÓQn \\on\nk Shiglam ong{-,i\i.oo Sk.'glamong daer over fchier of morS'inijaniong in voortijden altoos de gen nier tegens hem zoude komen
voorkeur van de fchenkaedje-goede klagen. McdewiertgoetgcdachtA^ören hadde gehad) belooft 't geen de hel op morgen een briefje aen d^n.
en ziende dat Opper-faktoor van Singlamong, over
tolk Genko werende
de Faktoors van den Veltheer dacr het voorgevallen van heden, te fchryhun merk al op hadden geftelt, aen ven en do-n Faktoor daer voorts in
(die 't zelve voor te houden
Barteljz. en Putmans
datzy jicden noit
wel wiüen ) in 'twegen andermael met den Chinkzeeufcn Faktoor van
't weik
den Veltheer konden over een kowilden helpen onthouden
door den ChinkzeeuzenFaktoorvan men en dicrhal ven aen hem verzochden Veltheer gehoort tn gezien zijn- ten dat ingevalle hy (mits zijne onde; (alhocwel'tzelve niet kondever- palFelijkhcir) niet in de Loosje, om
toen d'onzen dit ftuk over de koopmanfchappentehandeftaen) heeft
des Koninks Faktoors wilden geven, \tn ,kondekcmen,hy dan liever, on»
zcei op Ccm/co geraeftengefcholden
zulx te doen te zijnen huize wilde
ook zeer gedreigt hem zeggende konien als het tieren en razen van
't zijn fchuit te zijn, dat hy het ftuk
den Chinkzeeufen Faktoor onderzandelhout voornoemt voor zijn worpen te wezen.
Mecfter niet kondc krijgen maer dat
Den vijf en twintigften 's morgens,
't
woudeen
zoude
Door
hy
hebben.
ging Lappra
buurman der onzen,
wxlk luit roepen en fchreeuwen hy in de plaats van 't bovenftacndc als
den Faktoor Itjjö^ra (die daer van we- op gifteren gezeght, met een briefje
gen dcnK.oning>S/«^/^»70«^ svas)mede aen den Opper iaktoor van Singlavcrbhifte. Waer door d'onfen tot eeni- mong te laten weten by den zei ven
gc reize uit het wegen moeften fchei- om hem zulx (alzo^ hy verzocht,
den doch zydaernaer weder 't zel- d'onzen hem vryeiijk mochten toeve beginnende, op toezegginge van vertrouwen
als zijnde mede door
de Faktoors dat men hen al'r fchen- des Veitheers Faktoors, volgens zijn
kaedje zandelhout voor de Eeftier- zeggen, niet weinig gehoont) te verders m een pak zoude toevvegen, en halen. Dees wederom gekomen, bragt
zy 't onder malkanderen dan zouden tot antwoort dat de Opper-faktoor,
deilen heeft de Chinkfeeuzen Fak- na dat hy hem 't voorgevallen van gitoor v/eder meerder geraeft als te vo- fleren hadde voorgehouden daer op
ren d'onzen ook gelijk meermalen zoude gezegt hebben: dat de Hollanvoor dezen hadde gedaen, zeer fchan- ders nu konden zien, wat volk de Fakdelijk bejegende. Waer op de Faktoor toors van Poui waren
die zich aen
Lajipra
ncfièns den tolk Gemko , by zoo een geringh dink liet kennen.
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Hctcjuam den Koning Sin^lamoirg opj dagen noch te verbeiden macr in
zoo een kleintje niet aan; dierhalven gevalle in dien tijd met deFaktoors
daer ook geen moeite om wilde doen, niets verricht wierd, zich als dan gezullende hcn'tftukzandelhoutmaer voelijk diens aengaendc ontrent de
laten houden. Wat den handel aen- Beftierders te betoonen. Doch het
mits zijn onpafTe- bovenftaende briefje door zijn E. in
ging, hy konde
niet
uitkomen om den Rade getoont gelezen en de
iijkheid
zelfs
met d' onzen tehandelen ten ande- reden waerom 't zelve niet befteld
ren konde het maken der prijzen over konde werden, gelijk als boven ,daer
de koopmanfchappen t' zijnen hui- by verhaeld
wicrdt cenpariglijze niet gefchieden zonder de Fak- kenvaftgeftelt, dat de Heer Ambaftoorsvan Po«i te beledigen met de fadeur aenftonds in pefzoon naer
welke hy geen doen wilde hebben; den Veldheer' zoude gaen en hem
maer zouden de Faktoors overmor- het bovenftaende met meer redenen
gen weder uit komen om te hande- te dier ftofle dienende voorhouden,
len.
en naer denuitflagh befluiten 't geen
Terwijl de tijd rot het vertrek van den onzen wijders ten dienfte van
dekuftvaerdcr zeer begon te nade- de E. Companjic te doen ftondt.
ren en des Keizers brief op den ach- Dan ingevalle zijn E. aen de Stadts
tiendcn dezer al afgekomen was; poort wierde opgehouden
zonder
maer d'Ambafladeur noch in 't minile het minfte gerucht te maken wegeen meerder vruchten als voor de- der om te keeren
en als dan Blijszen daer van genoten hadde alzoo ivïjk zonder pas te laten vertrek;
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deSineefche kooplieden zoo lange ken.
als 'er geen andere plakkaten voor de
D'Ambafladeur maekte zich dan
Loosje acngeflagcn wierden als de aenftonds gereet , om ten Hoof te
welke daer zedert zijne komfte altijd gaen
maer wanneer in de palakijn
voor geweeft waren, niet uit dorften wilde treden waerender geen Koekomen, om onze koopmanfchappen ilijs, die dezelve wilden dragen alaf tehandelen fchreef hydes wegen zoo hen zulx door denMandarijn van
den zes en twintighften een brief- de Loosje was verboden. Niettemin
jen aep den Veldheer van inhoud; bleef hy by zijnvoorneemen, gaende
dat wijl des Keizers brief [van Peking te voet derwaerts niettegenftaende
nu was gekomen , zijn E, niet wi/detwij- het wel een uur gaens was. Acn de
Je/en of de bande/ zoude mogen gedre- [Stadts poort dan gekomen, wierd
ven en de plakkaten van des Keizers hy eenigzints opgehouden, alzoo de
brief aengejlagen worden, gelijk in vo- daer wachthoudende zoldaten
eer
rige jaren was gefchiet.
D'' Ambaffazy hem dorften binnen laten, 'tzeideur verzocht het kleine fchip naer be- ve ecrft den Veldheer wilden verwicneden te mogen zenden , om koopman- tigcn. Weshalvend'AmbalTadeurwefchappen te halen alzoo V zijn E. niet der een weinigh te rughtrad maer
langer konde uitjlellen als veertien da- weddrkeerende , vraeghde
£ghd€ aen de
gen , of daer moejl een fchip naer Bata- poortiers
of zy laft hadden hem
via vertrekken. Deze brief zodanigh niet binnen te laten. Daer op zy
in 'tSinees vertaclt wezende
wil- niet anders als te voren antwoorden de tolken den zelven niet bin- dende, was hy naer binnen gegaen,
nen brengen: en de Hollanders moch- tot in 't Hof van Talauja latende zijten door des Veldheers orde, niet ne komft
door de tolken Maurits
,
in de Stadt komen. Derlialven d'Am- en De Haze
, aen den tolk van den
balladcur den Raed heeft doen ver- Veldheer zeggen
op dat hy 't zelgaderen
en is op de voorftcllinge ve zijn Meefter mochte aendienen.
van zijn E. goed gevonden terwijl' Na hy een wijle tij ds in het gewode Faktoors gezecht hadden
op nelijk vertrek gewacht had , quam
morgen (om te handelen) wederom de tolk Genko hem zeggen dat de
,
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;
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w ilden uitkomen

,

den

tijd

van twee

Kommiflïiriiïen van Peking by den

Veld-

:

1

van Sina, ofTaijtn^.
of zijn E. dierhalVeltheer waren
ven 't geen hy den Veltheer voor te
aen hem wilde bekent
(lellen had
maken om zulx aen Tabu ja te mogen overdragen , alzoo Talauja zulx
verzocht. D' Ambaiïadeur antwoorde daer op dat 't geen hy den Veltzulx
heer voor te dragen hadde
Genko
wewaerop
zelfs wilde doen
:

,

,

,

2.$ f

aen de Koelijs hadde laten verbieden, noch ook niet aendepoortgelaft, dat zy den Ambafladeur zouden
buiten houden maer zulx alleenlijk
;

,

;

vandematroozengezegttezijn, die

om

't

een en

't

men te kopen

ander in de Stadt qua-

dat hy nietvcrftonc.
Daer op leverde d' Ambafladeur
hem d(tn brief, dien morgen gefchreder was vertrokken als of den Velt- ven, zelfs over. Diei gclez.^n hebheer weder befcheit wilde zeggen. bende antiï-oorde daer op dac het
Maer weinig tijts daer naerquamde kleine fchip vry na beneden moghte
tolk van den Veltheer denAmball'a- gacn hy zoude daer cenpas of Mandeur vragen
wat zijn E. begeer- darijn toezenden.
De handel hen door den Keizer
te was i waer op hem door den Amvergunt
den
flont hy hen mede in debafladeur wierd geantwoord ?
Veldheer gacrn over eenige zaken zelve maniere toe. Hy zoude andere
plakkaten fchry ven, en aen de Loosje
te willen fpreken
't welk de tolk
laten
aendiegacn
aenflaen. D' onzen mocliten
zeide hem te zullen
:

,

,

:

,

,

:

:

:

,

,

:

nen. De tolk wederkomende, zeide dat d'Ambafladeur vryelijk moch,

met eenen

ieder, die wilde, handebeletrehen zulx niet maer
zy mocrten ook verdacht wezen geen
goederen te kopen, diein'tplakkaet
verboden en niet uitgevoert mochten worden als de Zijde , Pelangs,
Pansjes en andere.
len.

Hy

;

waer op hy
komen
ook datelijk voor den Veldtheer
ging. Zijnde gezeten was d' eerde
vratgh na elkanders gezontheit. Deze van wederzijden wel bevonden,
Aengaende hunne koopmanfchapnamd'AmbafTadeurhet woort, zeggende dac de Hollanderszijn Hoog- pen
zy waeren met de zelve te
heit mocielijk vielen
maer hetzel- duur &c. waer op Nobel, alzoo den
ve als nu moeften doen uit oorza- Veldtheer van handel fprak
(dat
ke, om dat zy verhoopt hadden dat hem aengingh) tegen den Veldheer
met de komft van des Keizers brief zeide
dat zy hunne koopmande handel zoude voortgegaen heb- fchappen niet duur hielden maer dat
ben, en in 'teen en 't ander meerder de Fakioors daer nergens na zoo veel
vryheit als voor dezen genieten; voor wilden geven, als op andere jamaer dat het ten tegendele flimmer ren was gefchiet en'alszydekoopen flimmer wiert alzoo hun brieven manfchappen voor dien prijs gaven,
langer die zy aen Talauja over 't een daer op verliezen zouden. De Veltof 't ander te verzoeken fchreven, heer zeide hy wift wel dat zy niet
niet konden door de fchry vers of tol- verliezen mogten. Dies Nohelsoott
ken beftelt krijgen. En alzoo de voer zeggende hy hadde nu vier
Veltheer had geheven te verbieden, jaren achter den anderen aldaer gedat 'er nicmant van de hunnen in de wcert en gehandelt ook altijt met de
Stadt gelaten zoude worden maek- Fakroors in de prijzen dcrkoopmante hen het zelve al vry wat verle- fchappen konnen over een komen;
Ten anderen dat zy geen Koe- maer nu konde hy met zijne Faktoors
f;en.
te

binnen
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ijs tot het dragen hunnerpalankijns
niet overeenkomen; verzochtdiermeer konden krijgen alzoo de Man- halven dat hy andere luiden om met
darijn van de Loosje hen zulx ver- hem te handelen wilde zenden alboot. Hier antwoorde de Veltheer zoo mee zijne Faktoors geen doen
anders niet op
als vraegde
of de wilde hebben. Hier op antwoorde
Koelijs tot 'et dragen der palankijns de Veltheer, zich wat t'on vrcden toodoor hun zelven wierden betaelt? nende waerom men nu zoo wel niet
wanneer hem van ja gezeght wiert
over een konde komen a!s in de
voer hy voort , zeggende noit zulx voorleden vier jaren was gefciüedt ?
,
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Hy
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kopen brengen. Waerophemd'Am-

Hy had met den handel niet te doen

bafladeur heeft geantwoort

gmk hem nictaen, en diergelijke
redenen meer vragende voorts, of
Noh/ of de Heer Ambafladeur die
woorden fprak. Maerverftaendedie
van A'o^if/'quamen, zeidehyzooodie

,

dezelve

Mede verMandarijn hy wilde hem

aldaer te willen verkopen.

;

zocht de

,

regen morgen de namen van de mede
naer Peking gaende perfoncn opge-

zoude zwij- ven, als wanneer die zoude konnen
gen, alzoo niet te zeggen had, &:c. halen.omoverflagwegens de Koelijs
Keerde zich toen tot den Ambafla- te maken. Ook zoude morgen een
als mede andere
deur, vraegde wanneer hy wilde op- pas voor 'tSchip
reizcn vvaer op zijnEd. antvvoorde plakkaten, om aen de Loosje aente
alsde handel waregedaen ook dat- flaen gebracht werden.
De Mandarijn wiertvoorzijnegeter noch verfcheide goederen voor de
Rijxraden van beneden moeflen ge- gebrachte goede tydinge door den
haek werden. Daer op hy niet ant- Ambaifadeur, met vijf el groen laken
woorde maer fcheen zeer nieuw op befchonkcn.
Den negen en twintigften eaderte horen, toen'er van de Rijxraden gefproken wicrt. D' Ambafladeur liet tigüen droeg zich niets toe.
Des avonts den eerfl:en van Winaen den Vclthcer zeggen, dat d'Amver zijde: dat hyvryftil

,

?

:

,

,

:

baffadeur den Veilheer in alles wilde ter-maend vertrok her Jacht Blysivijk
gehoorzamen, en hem naer'sLands naer beneden, meteeninladingevan
wijze voegen mier dat de Veltheer verfcheide ververfchinge voor de
,

;

geliefde orde te Hellen

,

dat

bafladeur in zijngezagh niet

d'

Am-

fchepen,indeNeerlantfcliehaven,en

mocht ondttTinghay.
Des morgens vroeg den tweeden,
Hoog-

verkort worden ; alzoo zijn
heit geliefde te weten, dat hy het Hollanrle Rijk in deze gelegenrheit ver-

,

vertrokken Harthouiver en Van der
Does, met de bootnadeNederlantfche
haven , ten einde al d'aengehoutoonde, en liever teüervenhad ,als
'tHollantfeRijk hoon zoude lijden. de Sineefche gerede penningen en
Hier op antvvoorde de Veltheer het koopmanfchappen te degen na te
zelve ook niet v^aic gefchiet of ge- zien, op te nemen en aen te tekevoorts dat hy den nen om zoo, beneflens de tien kiften
fchieden zoude
Heer AmoaiTadeur zeer bedankte. zilver, van de Kompanjie met Blysvoor de gezondene kleinigheden .die ii^/;^nal<rw//i^j', de voorftadtvan//<?ihem zeer aengenacm waren. Einde- fieu, daer d'Ambafladeur met zijn gevolg zich bevont, aen te laten komen:
lijk verzocht de Ambafladeur den
desgelijxom de rcft der goederen uic
de
Veltheer geliefdeacnzijnFaktoor
bevordering van den handel te bela- V/ner^ingenteloÜen.
Des middags quam de Mandarijn
ften, gelijk d'Ambafllidcur aen Noi>el\
LiuLauja
in de Loosje, meteenfchrifd'
mede zoude doen. Daer mede onzen dan af fcheit namen , en waeren telijken brief en orde van den Veltheer, (zoohyzeidc:)datmen denSiweervenrokken.
in
nefen,van Bat a'v ia gekomen , hunafverfcheen
de
Des naermiddags
Loosje de Mandarijn Liu Lauja , den genomen goederen wederom zoude
AmbaiTadeur van wegen den Velt- geven. Daer op d' Ambafladeur Xi«
heer brengende twee autcntijke af- Lauja het aenzeggen ; dat het zelve
fchriften der brieven van Peking ge- niet kon gefchieden, dan met orde
komen die hy hem op den elfden de- van den Heer Generael en Raden van
zer met den Mandarijn Onghja Lauja Indien
hadde gezonden en 's anderdaeghs
Na eenige (Iribbelingen quamen al
wederom laten halen. Dees Manda- de Batavifche Sincfen van het Schip
rijn vraeghde mede uit des Velt- jllfen te voorfchijn. Door den Amof d'Ambafladeur de bafladeur gevraegt,wat zy begeerden:
heers naem
herftelling
koopmaiïl'chappen aldaer wilde ver- antwoorden als boven
Daer op
in
Peking
wel
of
om
goederen
zilver.
hun
en
te ver- van
kopen
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d'Ambafladeur in tegenwoordigheit van Batavia waeren gekomen vervan den Mandarijn LiuLauja ten ant- zoekende voor tolken mede naer/'fking te mogen gacn. Dezelve waren,
vvoorr gaf.Hy kon daer in niet treden
bencffens al d'andere Sinefen, twee
aen
Veltheer
maer by zoo verre de
den Heer Gcnerael wilde fchrijven, maendcn in de Stad Hokfeu op een
ten einde hy den AmbafTadeur zulx Jonk als gevangen {-pwecfc , en nu
des volgenden jaers geliefde te bela- op borgtocht onrflagen: tor dat daer
ften zoo zonde het konnen gefchie- over befcheid uit Pi^kingïovidc gekoden en anders niet. Dan by aldien men zijn. Dit was gefchiet ter oormen het met gewelt wilde doen we- zake een Jonk van -ö^/^wa, door den
derom geven de Kompan jie zou haer KapitemC/;/(^K,;7 uitgezonden, ontrent
verhaelop deSinefen tot ^^/^z/m kun- Kanton was gebleven daer van de Sinen vinden. Dies d'Ambafladeur zei- nefen behouden, en aldaer bewaert
de geen ander of beter middel waer, wierden. Hier over dan na Peking geals den Heer Generael daer over te fchreven, moeite toen over deSmcfchrijven , en deflelfs uitfpraek daer hn met d'onzen overgekomen , meover te verwachten. Hier opgingen de gefchreven w er den.
Y>?:n zevenden , quam het wegen
deSinefen weg en zou Liulauja den
van de peper, in de Loosje, ten einae.
Veltheer dies verflag doen.
Den vierden begonnen de FakDes morgens, den achrften zond
toors na het treffen der prijzen van d'Ambaffadeur den tolk De Haje weer
de koopmanfchappen in voorige da- tot den Veltheer,om antwoort op het
ge, onder opzicht van de twee Man
fchrijven van den vierden dezer te
dariins, Liu en Lulauja de peper in de erlangen.
Ten zelven dage, quamen weder
Loosjetewegen,enontfangen.
Ook fchreef ten zelven dage d'Am- uit de Neêrlanifche haven met de
bafladeur het volgend briefje aen den floep' van Vlaerdmge , Harthouwer
Veltheer.
en de Sekritaris Van der Does den
De prijzeK der k»opmanfchappen zijn tweeden dezer derwaerts gevaren.
nu getroffen. De tweejchepen kunnen in
Deze deden verflag: dat zy alles alde reviere aen den toorn komen ; maer daer, volgens des Ambafladeurs behet groot fcbip onder Tinghiy moetal- vel, verricht hadden, vlaerdinge was
daer ontlofi werden.
van al zijn peper ontladen en BlysZ)' Amhaffadeur 'vertrout altijds op
wtjk nefTens zoo veel kaliatours en
Talaujas goedheid : daerom verftont zandelhout als hadden kunnen lahy zich nu wederom te verzoeken ; dat den, overgefchcept: zoo dat in vlaerde tweejchepen, een voor een, mogen aen dinge niet anders was gebleven als
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den toorn

om

en daer toe paffen hekomen,
des teJpoediger de koopmanfchappen

eenig zandel. en kaliatours hout tin,
loot &c. : waer mede zy het zelve

,

daer uit te mogen

,

loffen
j

Zoo TcLhu]Z geliefde te helajlen dat

den gelaten.

,

de peper en zandelhout heneden in de
fchepen door de Faktoors mochten gewogen worden : d' Amhaffadeur zou daer
voor gaerne aen Talauja dankhaer zijn.
Dit door den tolk De Hafe gthr^igK,
kreeg by tot antwoord, dat de Veltheer met de Faktoors daer over zou-

de fprcken, en den Ambafladeur 's anderen daegs befcheid laten weten.

Den

vijfden

wiertnochalmethet
wegen van de peper dapper voortgevaren.

Den

zeften

quamen detweeSine-

fen by den Ambafl'adeur, die met hem

Jacht onder den grooten toorn had-

!

\

D'Aengehoude Sinefen goederen
en gereede penningen, hadden zy los
gemaekt, en de laelle op de wijze als
die van de Kompanjie herpakt, en in
,

,

Blyswijk overgefchcept.
In het afvaren na de Ncderlantfchc

haven, hadden zy tot Minjazeen groote toebereiding ten oorlog, zien maken. Na d'oorzaek van zulx ge,

was hen tot antwoort gege,
dat opdekomüevanongevaer
dertigh Koxinje Jonken ontrent de

vraegt

ven

:

hoekvan//o//a»e;denfledehoudervan
Minjazeen orde was gegeven, zich ten
// 3
oor-
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oorlog toe te ruften , en de Jonken
van de kuH: te drijven.
Zy dan van dacr tegen den avont
in de Ncderlantfche haven gekomen,
hadden den Mandaijn van de Jonken,
die aldaer ter wacht lagen, allaetin
den avont noch aen boort van 't Jacht
liaerdinge gekregen , metwaerfchouhoe verfcheide
wingh aen hen

vraegde voorders of de Heer Ambaffadeur wel ger eet zoude kunnen zijn,
om tegen den vijf en twintigften dezer macnt na Peking te vertrekken.
Waer op d'Ambaffadeur het naervolgend briefje tot antwoord aen den
Veldheer fchreef.
Z)' Ambajjadeur is danklaer voor Ta-

KoxiHJe Jonken onder Tinghay\Na.tQ.r\

laujas goede genegentheid, dat hetfchip

der van Minjazeen

:

gekomen
len zijn

waeicn

,

:

2oude

fchrijven

:

om niet bekent te wil-

aen den toorn mochte komen. Het klein
Hollandjch jchip is weder met koopmanTartarifche vlagge
dattvveevanhunnenjonken Je happen alhier aengekomen.
,

die,

lieten

aenftonts van T/»^/^*?)' in de Nederlantfche haven waeren gekomen,
dezelve in het vertrekken van daer
hadden gezien
Dierhalve de boot

zoo

De peper
in de Loosje
ontrent twee
-^
^
duiztnd en drie honderdpikol is aen de
Faktoors gelevert. Nu verjoekt d'Amhaffadeur dat Talauja de Faktoors ge,
,

i

.

.

j

van Vlacrdinge met den Sckmaüs. Heft te

,

helajlen, dat de aluin, goutdraet,

dien nacht met d'eb naer Tinghay was f» andere koopmanjchappen aen den Hopou mede mogen gelevert worden, ten
einde in '/ kort eenfchipna Batavia zoe</f kunnen vertrekken, end'AmhaJfadeur zich tot de reize naVdkïngvaerdigte maken.
Ook verhaelde de TolkdesVeltheers,- dar d' Ambafladeur over drie

gegaen om d' onzen van het aldaer
leggend fchip Aljen te waerfchouwen,
ten ein Je, om wel op hunne hoede te
zijn, en ook tegens alle voorvallen
orde te ftellen. DeSekrirarisdes anderen daegs in T^w^/^oy gekomen, was
door die van het fchip yi?/)^« berecht:
hoe des voorigen nachts vijftien Ac,

|

j

'.

j

dagen tot den Koning 5/;2g/<3»70«^, en
xinfe Aoyaes (v\elke zijn kleine vaer- over vijf tot den Veldheer, opeen
tuigen,van tien, twintig en dertig laft, ^F(3/^«g of feeft zoude genoodigtwermet ecne maft) ontrent het fchip den. Gelijk ook weinig tijds daer na
waeren geweeft
daer op zy vijf; de Faktoor van den Koning Singlafcheuren met kanon geflaeckt had- w<)w^ den Ambafladeur en zijn gevolg
den
als waneer dezelve weder wae-; tegens den elfden dezer op tetxlJ'aren vertrokken, nefïens vier en twin- v^«^ offeeft quam noodigen.met
tig groote Aoxinje]ot\ken diemaer verzoek dathy de muzikale fpeeltuialleenlijk een vertoning buiten d'ei- gen, die in de Loosje waeren, geliefde
landen hadden gedaen
zonder iet mede te brengen,naerdien de Koning
nieufgierigh was dezelve te hooren.
verder op her fchip t'onderftaen.
Den vieiden , 's morgens , waeren d' Ambafladeur liet den Koning zeer
vijf en twintig Tartarifche Jonken bedanken en zeggen te zullen ver'tgat uitgekomen
na de Krokodils fchijnen, en de muzikale fpeeltuigen
eilanden gezeik, en des avonts weder- mede brengen,
gekcert met voornemen onder 7/;;^Des morgens, den elfden , quam de
h<.iy te loopen; doch die van yllfen twee
Faktoor van de Koningh Singlamong,
fchcuten met grof kanon voor hen in de Loosje den Ambafladeur, volovcr doende, waeren weder ver- gens verzoek, op den achiften dezer
trokken.
gedaen , ter feeft halen om by den
Ten zelvcn dage quam de tolk De Koning vrolijk te zijn. Werwaertshy
//d/ê", den vierden dezer aen den Veltzich dan metzijn gevolg begaf: t' etheer gezonden, wederom ennefl^ens fens werden ook de muzikale fpeoihem del olkvandenVeltheer, den tuigen daer heene gebracht.
Ambafladeur uitzijnsmeeftersnaem
In het hof dan gekomen , enecn
zeggen dat het fchip vryelijk aen weinig in het gewoonelijk vertrek te
den toorn mocht komen
dat de wachten geleid, quamcn aldaer med«
Veltheer het zelve aen den Stedehou- binnen eenige Sinefen , die over twee
ren
1
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jaren van Koxingahy de Tartaren wa-

komen

overlopen, die ook nefden Koning wierden
d'onzcnna
fens
geleid, en tegen hen over.aen des Konings rechte hand, op hunne mede
gebrachte Jappen-pije laken gewezen
ren

te zitten.
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gen zeide de Amba/Tadeur hy wilde
Talauja zelfs daer over komen fprcken, en hem zijne orde laten zien,
of dezelve mocht tegengeftreeft worden. Voor hem viel daer niet anders
in te doen. Dan 200 Talauja dezelve
met gewelt wilde nemen hy kon der
;

:

,

Na de Koning na des Ambafladeurs
gezondheid had gevraeght, zeidehy
tot heden genen tijd te hebben ge
had, cm zijn edele fonthalen maer
aengezien de gelegendheid haar als
nu aenbood, vermids het komen van
;

des Keizers brief,

zoo verzocht hy

de Heer Ambafladeur zich een weinig vrolijk geliefde te maken. Waer
op de tafelen met fpijze wierden
voorgebracht en d'onzen met eeten
en drinken ^t\ onthaelt. Öndertuffchen wierden verfcheide iVayan^en
vertoont tuflchen welke de Koning
verzocht de muzikale fpeeltuigcn der
onzen, mede eens geluid mochten
geven gelijk ook gefchiede welk
Ipel hem zeer wel fcheen aen te ftaen.
Na dat mecft de geheeledagh, met
,

:

:

;

was overgebracht,
d'Ambafladeur, nadenKoningh
voor zijn onthael bedankt te hebben,
tegeiis den avond zijn affcheid
en
vertrok weder na deLoosje.
vrolijk te zijn

.

nam

,

Tegens den middagh quamen de
Mandarijns Liu en Liulauja in de
Loosje, eifchende uitdes Veldheers
naem de Sinefe aengehoude goedelen, metbyvoegen van vele redenen:
namelijk dat de Veldheer had gezeid:
dat het arme luiden waren, die dezelve toeqiiamen, en tor onderhoud niet
anders hadden en diergelijke redenen meer. d'Ambaiïadeur antwoordehendaerop dat hy dezelve goederen niet konde of vermocht wederom te geven alzoo daer over na Batavia was gefchreven en van daer
ceril bcfcheid moeite verwacht wor,

:

:

,

den.

Dan naerdien de Sinefen voornoemt klaegden niet re hebben om
van te leven was by hem goet gevon,

,

den,op eigen macht, duizent

rijxdacl-

ders tot levens-middelen uit te deeien,indienze die begeerden. Wanneer

de Mandarijns noch eenige andere
redenen daer tegen wilden inbren-

Kompanjies koopmanfchappen en
hen altezamen krijgen ; dewijl zy
doch in zijne macht waeren. Waer op
de Mandarijns zeiden: het zelve wat
te

hoog opgehevenwas,ookdatzy

zulx Talauja niet dorften bekent maken en waren zoo vertrokken.
Tegens den middag, den veertienden , quamen de Mandarijns van des
voorigen daegs weder in de Loosje,
en eifchten, gelijk op gilleren, de aengehoude goederen der Sinefen. Waer
op hen ook invoegen als gifleren,
:

,

wiert geantwoord

dat
te weten
hen dezelve goederen niet konden
weder gegeven werden , vooraleer
orde van Batavia wacre gekomen:
dewelke achtervolght moft werden.
Niettemin drongen de Mandarijns
daer flerk op aen dat Talauja die wilde hebben, enhetnietwelwaeregedaen,men dezelve goederen aenhielt:
met diergelijke redenen meer.
Vele redenen wierden hier over
van wederzijden gevoert
die ten
laefte den Ambafradeurverdrootcn
dies hy tegen de Mandarijns zeide,
:

,

,

,

hy wilde zich daer over met zijnen
raed bedenken en Talauja den uitflag
;

Waer op de
Mandarijns vertrokken.
Den Raed hetdikwils komen van
den Vehheer voorgehouden, wiert
goedt gevonden het naervolgend
brief) e aen Talauja te fch rij ven
D' Amha(jadeur heeft alt ij fis veel
in gefchrift laten weten.

:

gunjt en heleeftheidvan Talauja ontfan-

daer voor dankhaer. Het heeft
Talauja gelieft ten anderen mael , aen
den Amhajfadeur te heiaften de goederen , met de Sinejen van Batavia ei^/'É?men, wederom te geven. Nu gelieft Talauja te weten, dat voorhene de Sinejen
met der Kompanjies fck epen en kiften,onder den naem van klederen en behoeften,
veel lyzonderen handel terftuik hebben
gedreven. Daer om heeft de Heer Gene-,
rael aen den Jmhafjadeur gelaft daer

gen, en

is

,

Jchcr-

,

Derde Gezaatifchap na

272

Keizerrijk

zelve goederen vvaeren
de2elve wel bedroegen

en zulx te verhinderen. De Fiskael heeft nu eenige
goederen van de Sinefen gevonden en

fcherpelijk op te letten

't

,

?

hoe veel

?
waer die
gcduurende hunne
opreize naer boven
en ofme die
aèngebouden.
Talauja gelieft nu {onderzoeken of wederom wilden geven of niet zoo
dat op des
d' Amhafjadeur defelvejonder orde van wiert goed gedacht
Veltheers
kan
wederom
waer
dezelve
geven
vragen
goeden Heer Generael
deren waeren
d'Amballadeur zou
ofniet.
aen 't boort van de
Daerom verzoekt d'Anthaffadeur aen\ antwoorden
de bedraegingh der zelve
Talauja, dat daer mede mach qeivacht fchepen
zou
men Talauja by gclegcncheid
tot dat d Amhaffadeur daer
worden
over aen den Heer Generael Jal heb- opgeven. Aengaende het weder gedatmen die niet konde herlen gefchreven en antwoordt heko- ven
ftellen
zonder orde van ^j/'jwj. Bcmen.
D" Amhaffadeur Jal op het helieven langende waer men die laten zou,
van Talauja ontrent den Heer Gene-\ hem zeggen, de gcreedc penningen
rael allen vlijt aemvenden ten einde tol onkoü^Q te zullen gebruiken;
de goederen wederom mogen lufr^d'w maer hem te verzekeren dezelve niet
ontjlagen. Dan falTahu'yivernoegingl een Kondcrijn door d' onzen zouen A' Amhajfadeur huiten den vermindert worden.
gefchieden
Hier op dan ging d' AmbaiTadcur
fchuldt kunnen blijven : daer anderAidaer
zintsd" Amhaffadeur daer door in' t ver- met zijn gevolgh te hoof
gekomen
en weinigh tijds in hec
derf zou komen.
De Faktoor van den Veldheer gewoonelijk vertrek gewacht, wierquam den Ambafladeur regens mor- ^zr\- zy binnen geleid in een kagcns tot zijnen meefteropeenfeeft, mer, ter zijde van de gemeene geen //'j^'jw^noodigen, en zeggen dat hoor-plaets gelegen alwaerdeVeltTalauja verzocht de Heer Ambafla- heer op een ftoel aen een tafel zat,
ge- en de voorder tafelen aen weder-zijdeur de muzikale fpeeltuigcn
lijk tot den Koning was gcfchiet, met de al met eenige fpijze bereid ftonaenge- den.
hem geliefde te brengen
D' Ambafladeur wiert mede ter
die
te
hooren
en
zien Talauja om
zijde Talauja op eencn ftoel aen een
zien, nieufgicrig v/as,
en voorts d'aenzitne
D'Ambafl!adeur gaf tenantwoord, tafel gezet
tijd
te
zullen
iijkfte
aen
weder
-zijde op bankt-n,
veraidaer tengezetten
Zijnde gefchij nen, en de muzikale fpeelcuigen daer tafelfs opftonden
zeten
waeren d' eerftc vragen na
mede brengen.
Ten zelve dage rackte ook het elkanders gezontheid. Voorts wierten
Jacht Blyswijk van zijne ingelade 'er fpijs en drank opgebracht
/nyd»_^f« of toneel-fpeelen vertoont.
gocderenlos.
Des morgens heel vroegh den De Vclihecr dronk den onzen vry
vijftienden, gingh de Tolk Gcnko ftcrk toe, en vermaende hen om vro-
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laten
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mer het

briefje, opgiftcrengcfchrc-

lijktezijn.

ven ten hove , om het zelve aen
den Vekhcer te vertoonen. Weder
,

\

,

Ambafllidcur derwaerts gingh,
verzocht hy des raedsgoetdunken
:

waerc

antwoorden indien de Veltheer daer van begon
op te halen en te vragen waer debefl:

t'

,

,

!

gewayanght
:

,

d'

tijt

,

tuigen

:

wat

eenigen

te

mocftcn de muzikale fpeelmede geluid geven dat de
Veltheer wel aenftont. Wanneer de
tijt van het vertrek begon te genaken zeide de Tolk tegen den Ambafladeur
dat de Veltheer van de
Sineefche goederen wilde fpreken.
Dies d'Ambafl'adeurhem liet vragen :
ofhy den brief, desuchtens aan zijne
Hoogheid gezonden , had onifangen. Waer op hy antwoorde vanja,
en
zijn

gekomen, bracht ten antwoord dat
de Veltheer den Ambafladeur ten
hove verwachte, omtefeeften, en
als dan met zijn Ed. over de zake
van de Sinefen zoude (preken. Dan
eer

Na
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en den inhoud wel verftaen. Zei- tienden, door de Faktoors van den
gingh d'Ambafden voerders hoe dat door den oor- Konion gedaen
logh eenige Sinefe inwoonders wa- fadeur met zijn gevolgh derwaerts.
ren gevlucht geweeft, die nu in tijd In het hof gekomen , wierdt hy
van vreede weder in hun land qua- in een vertrek een weinightewach
men , medebrengende 't geen zy ten gebracht , vermits eenige Manlieden door langen tijd en groote darijns by den zelven vvaercn. Na
moeite hadden vergadert. Hy had ontrent een halve uure wachtens,
daer over met den Koning gefprokcn: wiert d'Ambaiïadeur binnen geroeen het hen docht een onredelijke za- pen , in de gevvooneii^ke verblijfke te wezen, de Kompanjie of de, plaets alwaer de tafelen ai klacr
Heer Ambafladeur dezelve goederen .met fpijs toebereid {londen.
aenhield. Hen moefte dezelve goeD'Ambafladeur vvierd van den
deren wederom gegeven worden hy Konhon vriendelijk ontfangen , en
had al de goederen opfchrift:metby aen een tafel, ftaende aen de Sineevoegen van diergelijke redenen meer. fche hoogerhand van de fijne , op
D'Ambaiïlïdeurliethem daer op ten een floel geweezen te zitten
en
antwoortfeggen: dat hy met den Velt- vervolgens d'aenficnelijkfle ieder aen
heer niet wilde t willen: maer dezelve een tafel, ftaende aen weder-zij de.
goederen niet konde noch mochte
Weinige redenen vielen 'er voor
weder geven. Dan zoo Td-Zja/izdezel- als alleenlijk dat de Konion vraeghve met geweldt wilde nemen, hy kon de, of al het volk, daer tegenwoordiekrijgen.WaeropdeVeltheer niets digh , mede naer Peking ging ? daer
antwoorde ; maer van reden veran- op hem geantwoort wiert: het grootderde, enzeide rdatvoor A<7»/ö«een fte deel. D'Ambafladeur vraeghde,
Sineefejonk komende van Batavia, wanneer hy na boven zou reizen?
was gebleven waer op een Sinees, Waerop de Ao»/ö« antwoorde. Inde
Genko genoemt , als gezaghebber of maentvandetwalefdemane. Voorts
Kapitein was, die den AmbafTadeur, wierd de dagh met vrolijk te zijn, te
als mede den Houpou Konjlanttm Nolel tVayangen en fpringen doorgebracht,
wel kende: w eiker namen hy ook had
Tegens den avond vertrok d'Amgenoemt. Derhalve vraegdehy of de- bafTadeur weer met zijn gevolg,
ze Jonk met d'onzen in gezelfchap
Zoo Trigaut gctuight , toonen
van ^<7/^xw was gekomen: dan of de zich de Sinelen tot het zien van
Heer Ambaffadeur daer ook kennis Wayangen of toneel -fpeelen zeer gevan hadrTenantwoort gaf hem d'Am negen, en overtreffen daer in d'onbafladcur, daerin'tminftegene ken- zen
derhalve ook ontelbare meenis van te hebben , veel min dat nigte van jonge luiden zich met dedezelve met hen in gezelfchap van ze oeffèning erneren.
Batavia was gezeild
Ook dat hy
De vinder der toneel-fpelen word
op Batavia noit Sinees gekent had , by eenigen Scheekong geheeten , en
die Genko was genoemt
Na welke voor eenen God gehouden. Deesis
redenen d'Ambaffadeur affcheid tot zeer geacht onder defpeelders: want
vertrekken verzocht
dat hen door zy noit fpel beginnen
zonder aen
den Veldheer wierd toegeftaen.
hem eerft te offeren. Ieder fpeelder
Ten zelven dage quamen de Fak- heeft zijn beeltaen de zy ftatigbidtoors van den Konhon den Ambaffa- dende,omgeheugenis.ten einde zy in
deur tegen den zeftienden tot hun- de woorden niet mogen ftruikelen.
nen meefter op een feeft en fVayang of
Wonder zijn de Sinefen verflingert
toncel-fpel nodigen: alwaer d'Ambaf- op toneel fpelen. Zoo iemand
een
fadcur acnnam te zullen verfchijnen. groot gevacr heeft uitgcftaen
in
,
Den zeftienden droegh zich niet plaets een kriftcn daer voor in de
byzondcrs toe alleen vvierd door de kerk een dankzegging pleegt, maken
Faktoors een parthye aluin gelevert. zy een toneel Ipel tot dankbaerheid,
Volgens de noodingc op den vijf- aen hunne goden.
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der een groot boek

reizen over

daer

,

in fpee-

I

al wijd en zijd, door het ganfch rijk
andere houden zich in de vermaer-

len ingefchreven flaen

om

daer uit
een
zien
dat hy gaerne wil
na
en worden ge- fijn welgevallen te kiezen. Degaftfte kooplieden op
bruikt op algemeine en byzondere genooten zelfs zien en luifteren onja heeft op der het eeten en drinken met een
feeften en maeltijden
zommige plactfcn ieder krocghzijn zonderlingh groot vermaek toe :
peiijk hier te lande op ja belleden dikwils na den eeten
fpeelders
boere kcrinifTcn ieder kroegh zij- geheele tien uuren (zoo langh byne vedelaers. Maer in 'er daet zijn wijle ook de maeltijd duurt) aen het
wijl het een fpel zoo dra
dcfe luiden het fchuim en uitfchot kijken
niet
is, ofterftontweer een
gedaen
fnoodfte
der gemeente , en het
geander op nieu begonnen word.
boefte.
Alles wordt fchier al zingende
Al defe tooncel-fpeelen zijn meeft
al oude ftukken
en naulix iet door
(want zelden wor- uitgefproken
den nieuwe gemaekt) en ofwaer- een gemeene wijze van fpreken geachtige hiftorien of Hechts bloote uit.
Prachtigh zijn ook de fpeelders
verzieringen.
,

,

,

,

:

,

!

:

;

,

,

,

,

De

fpeelders felfs

,

wanneer zy
hebben altijd

ontbooden worden
een van de gemeene fpeelen gereet,
en op voor-raet om aenftonts te
,

,

vertoonen.
Dies vertoonen zy den gaft-hou-

en, na vereifchdesfpels, uitgeftrcken

en geftoflèert.
Den achtienden viel weinig voor,
en wicrt meeft doorgebracht, met het
ontfangen van wortel Sina en fpiljauter.

Den

:

±7}

van Sina, ofTatÜH^.

Den negentienden

ontmoeten op een dribbelen wilden ftellen,
zcide d'Ambafladeur:zy zouden een

,

denSckritaris in het uitgacn onver-

orde van TiiLmJa halen
waer in hy dezelve goederen met
gewelt wilde nemen. Hy zoude zich
ondertufTchen beraden
van
wat hem
wierden gedragen op reisdoelen
Eamboelen groetende den Sekri- te doenftont welk de Mandarijns
taris, met het afnemen van hunne aennamentedoen.
De Mandarijns gevraeght, of dien
hoeden. Dan vermits zy zecrfterk
dage
gene Hollanders by den Vekvoortgedragen wierden had hy den
heer waeren gekomen
antwoortijt niet gehad, om hen aen te fpreden
wanneer
zy
uit
het
van Trfhof
ken.
/t/«yj
waren
gegacn
aldaer twee HolDe tolk De /fd=^ maekte den Ambaffideur bekent, uit eenige Sinefen landers aen de deur hadden vinden
verüacn te hebben , dat in Sincbeu liaan die van ^'/«cZ'/fw o ver land geeen HoUandfchfchip ware gekomen. komen waeren maerdatzy iiietwiD'Ambafiadeur liet daer na verne- ften, met welk fchip of Jonk zy aldaer gekomen waeren.
en bequam ten antwoord
men
Hollandfche
Des morgens den vier eh twindat in Sangefoe twee
verfcheen in de Loosje de
fchcpen lagen het een, een Fluit het tigftcn
met
ander, een Jacht. Ook dat dien mor- voordrager van den Vekheer
Onghia
defeive
name
Laitja
Ambafladen
gen twee Hollanders van
fchepcn na den Vekheer waren ge- deur van wegen zijnen heer voorhoudende dat de vaertuigcn, paerbracht.
Mandade
en voorts alden, koclijs of dragers
Des namiddags quam
rijn Liulauja neffens noch twee an- les wat tot d'opreis des Ambafladere, in de Loosje en feggcn , van deurs behoorde nu vaerdigh waevraeghde wanneer hy klaer
den Velthcer gcfonden te zijn en ren
den Ambafladeur te feggcn dat niet zoudekunnen wezen, cm op te reimeer als twintigh man met den Am- zen.
Wijders, zeidc hy, dat een Manballadeur na boven zouden mogen
gaen. De Ambafladeur vraeghde of darijn \'.ii\ den Koningh S/jig/jmo>ig
ae paerden en osjes dan niet mede by den Vekheer was gekomen, om
na boven zouden gaen want zoo 't zelve te vernemen , en de Kodefeive mede moflengaen, wiert'er ningh zeer verwondert was , d'onook meerder volk tot d'opreifever- zen in 'f opreizen nu zoo tracgh
cifcht. Doch hy foude het aen den waeren
daer in 't eerft zulken haefl:
Velthcer laten
hoe veel volks noot- fcheenen te hebben. Ook vraeghde
zakchjk tot d'opreize moefle we- de Mandarijn na bcfcheid
om den
zen.
Koningh den beflcmdcn dach aen te
Ook fpraken defe Mandarijnsal we- dienen. Tot antwoord gaf hem
der van d' aengehoude goederen der d'Ambafladeur
hoe in de fchepen
Sinefen, met te feggen de Vekheer noch eenige fchenkacdje- goederen
defeive wilde hebben , en hen laft voor de Lipoiis waeren
welke eer
gegeven had die uit het fchip, leg- hy konde opreizen
moeden wegende onder TiKghay, te hakn dies zen geloft tn gepakt. Ook dat de
verzochten zy d'Ambafiadeur wil- handel eerft moede gedaen en de
de iemand van de zijnen met hen goederen aen de Faktoors geledervvacrds zenden. D'Ambafiadeur vert wezen
alzoo de UvupoH Noantwoorde hen gelijk voorheene iel mede na boven moede reihadgedaen dat hy dezelve goede- zen
Hier op vraeghde de voorren hen niet konde geven
maer drager hoeveel tijds vcrcifchtwierd,
ingevalle TaLmja die met gewelt eer 't zelve konde bclchikt wezen?
wilde nemen
hy kon het doen. In 't kort, antwoorde d'Ambafladeur,
Wanneer de Mandarijns het al weer kon zulx gefchiedcn indien flechts
de
/« m 2

zicns twee Hollanders , die vreemde luiden fcheenen te zijn; altoos
waeren by hem niet bekent. Zy

fchriftelijk
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de Faktoors deden gelijkzc behoorden te doen; maer dat den onzen ten
met de waren t'ontfantegendeele
gcn, tegen hunne koopmanfchappen,
zoo veelmoeielijkheden met de Faktoors ontmoeteden, dat zy den tijt
niet vaft konden Hellen: alzoo zy aen

kent gemaekt wegens de goederen der

,

Batavijche Sinejen

,

,

ren van beneden uit de Jchepen te halen.

D' Ambassadeur ivord van den Veldheer gelaft ie mant van zijn volk mede
naer beneden te zenden om de goederen aen te wijzen ten einde de zelve uit
de Jchepen
die aen den toorn in de
Neerlandjche haven in Lamthay leggen te halen. JVanneer die alhier in
Lamthay zullen gekomen zijn zul/e»
de Sinejen alles van ft uk totjiuk opJchr\ven en den Veldheer vertonen. Tot na
der befcheid van den Keizer zul/en de
goederen aen d eigenaers werden wederom gegeven. De Sinejen wordennochmaels helafl net op te brengen, geen
met de berk alhier tot Lamthay zal zijn

d'ecnen kant Zijde wilde leveren , die
veel flcchtcr als het monfter daer
zy de Zijde op hadden gekocht was
ten andere, dat zy depeper metvalfchedaetfetijdiedrieten hondertverendierIcliilden, wilden ontfangcn
De voordragelijke rédcneri meer.
ger antwóorde daer op dat dezelve
tot de hondert katty toe gecijfer-te,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

kenten wel bevonden waeren
hetverfchil,
vijftig

katry

;

maer

,

,

op de voordrager vraegde ofin verleden jaren met die daets de peper
niet gewogen was enwaerom d' onzen als toen daer niet tegen hadden
gezeid ook dat zy,, als de daets tot
de hondert katty goed was, maerby
een pikol zouden uitwegen. Hierop
antwóorde d' Ambafïaacur. Dat in
:

,

/

,

:

|

,

;

,

,

j

,

!

:

i

'

,

i

I

,

j

,

i

:

\

,

:

:

j

ren der Sinefcn wederom zouden geven. Debriefvcrcaclt luide aldus:
De Veldheer van Fokien helpt zijne
ingezetenen.

Liu en Liu Lauja Manda-

rijns hebben den Veldheer Jchriftelijk he-

:

,

hadden geÜelt maerdeFaktoorshet
zoo met verftonden en de daets met
voeten hadden gelchopr. Derhalve
hy wilde
verzocht d'Ambaffadeur

Onderwijle waeren deMandarijns
Liu en Liu Lauja in de Loosjc gekomen, met d'orda van den Veldheer,
daerzy desvoorigendaegsaldaermede gcwceft waeren waerinhy belad' onzen d' acngehoude goedefte

D'AmbalIadeur zeide tegen de
Mandarijns voornoemt
gelijk op
den negentienden dezergoed gevonden was, namelijk , dat Nobel Harthouwer en Van der Does met een gefchrift en orde , zoo dra een weinig
gegeten hadden , by den Veldheer
zouden gacn om te vragen of dat
zijn wil en orde was. Waer op de
Mandarijns zeiden zoo lang te zullen wachten en neff^ns d'onzen derwaerts gaen om d' orde van Talauja
te horen en zich daer na te fchikken.
Ook verhaelde de Mandarijn Lju Lauja: dat nu twee Europianen, die cp
Taiwan waeren geweeft tot den Veltheer waren: vraegde den Ambanadcur
of hy de zelve ook kende. Waer op
d'AmbafTadeur antwóorde , hoe hy
de zelve kennen konde; daer hy die
noit gezien had. Maer verzocht of
die aen d'onzen eens zouden mogen
werden vertoont , als zy tot den
Veldheer quamen. Miflchien iemant
van zijn volk de zelve wel kennen
zoude 't welk de Mandarijn beloofde te zullen laten gcfchiedcn.
Na het middaghmael,dan gingen
Nobel , JJ.irthcuwer en de Sekritaris
Van der Does , met het gefchrift voornoemt tot den Veltheer voor den
weiken , na vry een geruimen tijd
wachtens, zy ter gehoor waren gebracht , en hadden zich zelfs vcrftouc
en
,

:

len doen.

''t

gebragt.

:

de Faktoors belaften de peper zoodanig te moeten ontfangen, opdat, na
leverincT van dezelve, d' Ambafladeur
en Talauja
datelijk konde oprcizen
uit zijner, naem mede verzoeken, hy
't zelve de Faktoors geliefde te bevelen en deMandarijns, over den handel gcftelt: welk hy aennam te zul-

-

,

als men over de hondert
quam ontflont. Wacr

verleden jaren het verfchilnietgeweten was, maer nu uitgevonden: en
zy gacrne by een pikol t' effens wilden wegen ook 't zelve al in 't werk

op de HolLintjche

,

Jchepen aengehouden. Nu zend de Veltheer deze Mandarijns
om die goede-

|

\

\

:

:
-

Tjan Sina ofTaifing.

of
en met beleefde termen gevraegt
het zelve zijn Hooghcids fchrift en
orde was. Waer op door hem was geantwoord , ja, en gewezen op het
zeggende het zelve zijn te
merk
en
dat niemant anders dan hy
wezen,
zoodanig merk of teken gaf dat 'er
tijding voor af van Peking was gekomen, en de groote brief van den Kei-

±'jy

van den Keizer was gekomen. Als de Keizer gebood dat d'onzcn de goederen wederom moften
geven, zoude 't zelve ook/tzymet
wil of onwil, moeten gefchieden.
Voorts veranderde hy van reden en
vraegde
wanneer d'AmbaHadcur
reizen zoude. Al de koelijs, paerden
en vaertuigen waren nu klaer. Hy
wekon niet bevroeden, waer het aen
zer aldaer mede in 't kort (tont te
zen dat men aen de Sinefen met mocht haperen. Tot driemaal w'as
onze fchepen \2in Batavia gzkomtn, door hem aen den Keizer gefchrehun goederen weder moft herftellen, ven dat d' Ambaflideur boven zoumaer hyzach daer noch
en waerom men dezelve hen niet we- de komen
der gaf. Daer waren twee Hollanders gene blijken af. Wiil deriialveniet,
aldaer gekomen , die hy den onzen wat hy daer van denken zou ja zou
dagt wederom te geven. Waer op de Keizer meinen dat hy hem leudoor d'onzcn was geantwoorc dat gens had wijs gemaekt. Al 't geen
aengaende de Hollanders ingeval- door d'onzen verzocht was, hadhy
Ie zijn Hoogheid den onzen die we- toegeftaen
Maer wy waeren t'eenedergaf, zy daer voor dankbacr zou- mael al weder met andere verzoeken
den blijven
dat zy den Sinefen hun voor den dag gekomen
zoo dat hy
goederen niet wederkonden geven, niet wift.hoe 't met ons te ftellen had:
zon der orde van 5<j/dw^, en dezelve, ja, konde niet bedenken, waerom
ter orde van den Heer Generael, door d'onzen aldaer gekomen waeren. Of
den AmbalTadeur waren aengehou- het was met de weinige fchenkaedjeden. Waer op de Velthcer had ge- goederen, die zy mede gebracht hadvraegt, of ook des Generaels goede- de den Keizer te gaen begroeten of
ren daer in waeren. Daer op hem van wel om hunnen handel te drijven
neen was geantwoort maer dat de- D'onzen waeren luiden , op welker
zelve door de Sinefen tegens zijne woort geen ftaet te maken was
alorde en laft, waeren indeplaets van zoo zy nu dus, dan zoo praten. Hier
noodige behocttigheden uitgevocrt. op was hen geantwoort:dathet wachWaerom de Heer Generael zoodani- ten maer alleenlijk na den handel was:
ge orde aen den AmbafTadeur had ge- alzoo de Houpou Nohelmtdc naer bogeven: en of hy dan de goederen zon- ven mofte reizen , en eer hy konde
der des Generaels kenniskonde we- gaen, de handel ten dcele mofte geder geven lieten zy hem Veltheer daen wezen. Waer op de Veltheer
oordeelen. Waer op de Veltheer zei- het woort had gevat en gezegt. Dat
de hy was een groot Heer en mede den onzen dzn handel was toegeeen van de Lipoiis uit Peking hy be- ftaen. Hy had Jonken en barken tot
geerde de goederen van de Sinefen het loften der koopmanfchappen geniet ; maer hy was gehouden voor de geven
vervolgens ook toegeftaen
zelve, alzoo zijne onderzaten waren, dat het fchip aen den toorn mogt kote fprckcn
Hier op wiert hem ge- men , om ons des te meerder te fpoedient. De Heer Ambaiïadeur mede jen. Wel was waer
hy had belaft,een groot Heer enzelf eenRaet van dat het fpiljauter niet uitgcvoertmogIndien was. Hy begeerde de goede
te werden naerdien 't zelve door den
renmedeniet ja,had welgewikde- Keizer verboden was: hy zou 't zelve
zelvc aldaer niet hadden gcweeft
noch door de vingeren gezien hebmaer wijl zulx nu zoo was zoo kon- ben. Maer alzoo door d'onzen aen
de hy dezelve zonder orde niet laten eenige Mandarijns gezegt was zy
,
volgen. Waer op de Veltheer: zy 't zelve van den Koning hadden, wil
zouden de zake van de goederen zoo hy 't zelve weder uit het fchip heblange laten bcruftenjtotdat daer over ben, en niet vcrftaen dat
een Kondetijdinge
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zwaertc zoude uitgevoert worden. Wat belangde d'andcrewaren.die
niet verboden waeren niogten d'onzen zoo veel uitvoeren alflc begeerrijn

,

,

;

,

den. Hier op wiert hem door d'onfen ten antwoortgedient :zy nietwi-

;

door hen aen cenigeMandawas gezeid, d'onfenhetfpiljauter van den Koning hadden gekocht;
macr van al deze hafpeling de Fakalzoo zy
toors de fchult hadden
door hen in 't een en 't ander wierden
opgehouden en belet. Hetfchip,aen
den toorn leggende, fou tegenwoorften, dat

rijns

.

,

;

wegen 't geen door d' onzen uitgevonden was het wegen door hen gellaekt, en weernalantgegaen. Waer
op de Veltheer antwoorde dat de peper in 't fchip met fant vermengt was,
en om die redenen de Faktoors met
:

,

:

men, hadden d'onzen hen noch op
deplaetfe, daerfedicgelaten hadden,

gevonden.

;

|

j

i

:

,

,

.

,

:

gefchieden.

,

om hem

zouden weder by hen

te

komen:

overlopers belooft hadden te
zullen doen. In het affcheid nemen
van den Veltheer vcrfochten d'onzen
of zy d' overlopers mede na hunne
d'

Loosjemogten nemen: maer dat weigerde de Veldheer met tefeggenhy
die eerft noch mofte horen.
Des morgens den vier en tvt'intigften, cjuam de Mandarijn LiuLauJam
de Loosje, met orde van den Veld,

[

,

was
Daer op de Veltheer geen ant
woort gaf; maer zeide dat des volgenden daegs zijne Faktoors nelTens
d'onzen na het fchip zouden gacn,
om met hen over een te komen ten
einde d' Ambaifadeur in korte dagen
moght komen op te reizen 't welk
d' onzen zeiden zoodanig te zullen

te laet

,

\

,

,

Doch

vorders t'ondervragen, bevolen d'onzenden overlopers dat {y trachten

welk

:

dewijl het alree in het fchip

:

,

digh miirchien al ontladen zijn geweeft, indien fy met wegen na behoren hadden voortgevaren
maer ly
hadden met een valfche Daecs willen

die rcize

,

.

:

foodanige Daets hadden gewogen'.
D'onfen zeidehy wilden den naem
van oprechte luiden hebben; maer
Zy waeren het in'erdaet niet want
zy depeper met zant en water mengden,dat voor hen genen goeden naem
zoudegeven. Hier op wiert den Velt.
heergeantwoort d onzen in 't min
fte daer van niette weten, dat in de
peper zant of waterwas datzyaennamen ncffèns zijne Faktoors , ingevalle hy de zelve daer toe geliefde
te magtigen, des anderen daeghs na
het fchip te gacn om de peper te be
zichtigen. Zoo dan bevonden wiert
in dezelve zant of water te zijn, dat
als dan de genen
die zulx beftaen
hadden te doen, daer over Ürafïc zouden lijden
Voorts verzochten d' onzen het
uitvoeren van het fpiljauter
voor

DctweeEuropianen wierden, volgens belofte van den Mandarijn Uu
Lauja aen d' onzen vertoont, en bevonden defelve twee overlopers te
zijn
d'een was d' eerfte overloper,
die uit het kafteel Zeelandia op het
Eilant Formoja by de Sinefen was
over-geloopen
Zy bekenden op
d'eerlte vragen
dat zy overlopers
waren. Volgens hun zeggen, waren
zy op den achtftcn dag van de tiende
maent noch op Formoja geweefl: , en
meteenSinees vaertuig.om te handelen, van Formoja na dckuftvan Sina
aengekomen Alvvaer fy gclaet gemaekt hadden of zy aen land hun
goed hadden willen v, alfen , en waeren zoo weder , é.tn tijd waernemcnde, wegh gelopen. Zeiden ook
dat 'er maer een overloper op Jyvcan
in 't leven waere. Dan alzoo d'onzen
juifl: op dien tijd by den Veldheer
waeren geroepen , hadden zy hen
niet verder kunnen ondervragen.
Maer weder vanden Veldheer geko-

i

I

i

,

heer,

om

het fpiljauter uit het Jacht
B/yswijk tchalcn. D'Amballadeurverzocht hem daer mede een weinig te
wachten alzoo hy daer over een
:

briefje aen den Veldheer wilde fchryven welk hy deed, en luide dit in
dezer voegen:
:

Den /Imhajjaffeur is wel bekent dat
TAiu]^ oprecht en 'verftandign : daerom "vertrout d Amla\jadeur zoo wan,

neer Talauja maer van

wel zal zijn
onderrecht , dat Talauja ^ewf^/w^z*?/
hehhen. Daer over d' Ambajjadeur zal
wezen verhlijt.
alles

De

|
'

.

vaft Sina ofTaifïng,

De Houpou

de» AmhaJJadeur
verwittigt. Foor eerft wegens het Spiljauter is den Amhaffadeur en Houpou
beeft

den Zoo het zelve nu toe der om zal
moeten gelofi worden zal moeite en tijt
daer by worden verloren , om d' andere

:

,

fchepen te kannen

lojfen.

zoekt d' Ambajfadeur

't

:

,

zelve voor dit-

mael magh doorgaen. Over het ivegen
der peper , als andere goederen, verzoekt d' Ambajfadeur dat oprecht magh
gehandelt worden. Insgelijx zoo wanneer
eeniq^ zant ofvuiligheit mede in de peper
bevonden wiert,door ^/f» Houpou daer
in ook oprecht zal gehandelt worden.

D'AmbaJj'adeur wenjcht hoe eer hoe
liever in korte dagen na Peking te mo-

gen reizen. Daerom verzoekt d' Ambajjadeur dat de Faktoors met het loj]'en
derjchepen mogen jpoeien , ten einde de
fchenkaedje-goe deren voor dé\Jv^o\x^als
mede voor ^/fLaujas mogen werden gepakt, en zoo zid} in alles vaerdig maken
Met dit briefje ging de tolk De Haze by den Vekheer. Dees wederge,

bragt ten antwoort dat de
Veltheer daer op geen antwoort ge-

komen

:

,

geven had; macrgezeit den Ambafladeur 't felve te zullen laten weten.
De Faktoots van de Beftierders waren by Nobel en hadden hem gezeit,
dat fy gene zijde aen de Kompanjie
maer hunne koopwilden leveren
manfchappen met gereet geldt betalen: defgelijxdat zy niet weder na
de T/gc/- om peper wilden gaen.
Ook quam een Mandarijn in de
Loosje den Ambaffadeur van wegen
den Veldheer zeggen Hy mofle foodanigh zijne zaken fchikken , dat hy
klacr was, om in tien dagen na Peking
te vertrekken. Ook eifchte dees de namen der perzoonen, die met den Ambafladcur dcrwacrt zouden gaen. Die
d'AmbalTaueur dan in'tSineelch liet
fchrijven
maer de Mandarijn daer
niet na willende
zoo het fcheen,
wachten , washy weder vertrokken.
Des morgens, den vijf en twintigh,

;

,

:

,

,

wiert in rade val\ geftelt , tot het
pakken der fchenkaedje- goederen,
toebereiding beginnen te maken, volflen

,

gens het Ichrift door Nobel ten dien
einde ontworpen; op dat de Veldheer
zoude fien d'AmbalTadcur he; meende. Infgelijx eenige nootzakeli, relieden van kleeding,tenkcP"e der Kompanjie,aen hetgevolg. welk mede naef
Peking ging, uit te delen ook dat A'obelcn Harthouwer by de Faktoors louden gaen, en hen afvragen of zyweder na beneden wilden gaen, en peper
ontfangen of niet: dat nuaenftonts
door d' onzen na den Tiger barken
zouden gezonden worden om het
lofien zelfs weder te beginnen en alzoo aen de Faktoors te doen blijken,
of zy fchoon hun verding,wegcns het
loflcn der peper,niet hieiden,d'rn7cn
daer om niet verlegen waeren. Ook
dat Nobel en Harthouwer voornoemt
,

onbekent het tiietmagh uitgevoert worde» : alzoo door de Faktoors is verkocht,
gelever t en vervolgens in 'tjchip ge la-

Daerom ver-
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,

,

by den Opperfaktoor van den Koning
Singlamong zouden gaen
en hem
nochmaels wegtns de zijde te fpreken en voor te houden hoe d'Ambaffadeur nu in weinig dagfn mofte opdat zy lieden dcThalve hunne
reifcn
meining recht uit zouden verklaren,
om zich daer na te fchikken en dan
voorts te zien of zy hen tot afflag van
prijs over de flcchte zijde konden krijgen. In welken geval zygema^htigt
zouden zijn met hen foodanig verder
verding aen te gaen als de dienft van
de Kompanjie zou vereifchen,omhec
werk fchot te doen nemen.
,

:

:

,

,

Wijders, wiert

ook befloten

,

men

lijfte der mede na Peking
gaendeperfonenfoude toefen den,die

Talauja de

nootzakelijk tot d'opreizevereifcht
wierden beftaende in zeven en twintig Hollanders en zes fwarre jongens.
Na dit befluit gingen iV(?i5(?/ en //d/-?houwer by de Faktoors, ten huifc van
zekeren Sinees Sifay hen het zelve
voorhouden. Dan de Faktoors verkLierden ront uit zy niet weder na
den toorn, om peper t'ontflingen, wilden gaen ; maer begeerden dat hen de
peper aen land foude gelevert worden. Derhalve Barteljz. met vier barken na den Tiger , om peper te halen,
was vertrokken.
:

,

,

Des middags quamen twee tolken
van den Veldheer in de Loosje, den
Ambalfadeur van wegen hunnenMeefter zeggen, dat het fpiljauter voor die
reize

Derde Gezciudfchap na
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Keizerrijk

weder uit het fchip mofte gcloft woort des avonts in 't gebet by d'Amworden ter oorzake het fclve zoo bafladeur en Raed in bedenken genoruchtbaer geworden en het uitvoeren men.wierdgocr gedacht des morgens
door den Keizer verboden was. Dan deFaktoors van deBeftierders,zozy
in 't toekomend moghten d'onzen, buitenquamen,eens in de vergadering
als 'tfelve (lil gehouden wiert zoo t'ontbieden, en hunne meeninge, hoe
veel uitvoeren, alfle begeerden. Daer zygcrintwaren.meternllaftevragen.
waeren, gaf d'AmbafTadcur ten ant- Ingevallezyals dan zeiden de koopwoord,Mandarijns na het fchip ge- manfchappcn der onze met gereet
varen, om 'tfelve daer uit te lichten, gel t wilden betalen hen als dan t'antDoch in gevalle het fchip al beneden woorden 't zelve wel was en of zy
was zoude hy orde ftcllen dat de derhalve by voorrafet eenig geit aen
hen geliefden te tellen om met het
fpiljautcr in 'tfelve bleef en dacrme^
de weder boven quam dacrhy zelfs fchip dat klaeriag.en anders merZij de
borge voor bleef, zulx zoude gcfchie- foude vertrokken hebben, te verzenden. Voorders feide d'AmbalTadeur, den.Maerdcsmorgensnaderoverleir,
zy 7aA?«;'« zouden feggen, hoèd'on- wiert voor beft geoordeelt, nocheezen nu met het pakken hunner goe- nendagof twcemetdeFaktoorsvoor
deren befigh waeren om regens den hen laten te verfchijnen optefchorgeftelden tijt van tien dagen klaer te icn^mzQi d^Li Nobel^n Harthouwer onwefen. Hy geliefde derhalve fijne Fak- <tertuflchen zouden trachten het zantoors aen bevelen de handel toch delhout en andere koopmanfchapmogte ten einde komen. Aen de zelve pen,die noch in de Loosje waeren.acn
tolken wiert mede ter hant geftelt de hen te leveren zonder van gek of zijde eenig gewach te maken ten waere
lijfte der perfonen,die mede na Peking
zouden reizen in 't Sinees gefchre- zy lieden daer felfs van begoften op
ven.om den Veltheer over te leveren. te halen, om als dan met meerder fatreize

j

,

;

:

;

,

1

j

,

,

:

,

,

:

1

j

]

,

,

;

-

'

\

:

,

:

,

1

••

NoheltnHjrthouiver willende dan,
volgens genomen befluit , des namiddags tot den Opper -faktoor gaen,
maekten 't zelve aen hunnen buurman Lappra bekent. Dees verzocht
de waerom van dien te weten: welk

;'

'

i

|

zyaenhem, omdatdeFaktoorsniet
hadden bekent gemede wilden
maekt. Waer op ii7/)/>;vz crnftelijkverzocht voor hen tot den zei ven Opper-faktoor te mogen gaen, en hem

i

'

,

!

'.

het zelve uit hunnen naem voor te
houden. Dit ftondende koopluiden

hem ook toe. Tegens den avond
wederom gekomen,

j

dan

braght ten ant-

woort datd'Opper-faktoorvanden
Koning Singlamong hem belaft had
:

\

aen d'onzen, ophunnevoorftellinge,
te zeggen
dat hy het verdrag van de
Zijde niet wilde houden
dewijl de
peper met zant en water was ge:

:

mengt

d'onzen maer trachten
de Zijde of geit in handen te krijgen,
en dan hen met ondeugend goet te
betalen. Wilden deFaktoorsvanden
Veltheer en Konion hunne Zijde aen
d' onzen leveren, zykonden
maer
zy wilden 'tfelve niet doen. Ditant:

;

|

dat

;

,

i

I

|

1

foen hengelttekonnenafeifchen.
Des middags quam een boötsgefel
met een Batz/ang uit de Nederlantfe
haven, metfchryven van KapiteinA7«
i;rf« w'É'r/^'(?rƒ", gedagtekentdenvijfen
twintigftendezer, in't Jacht/^f/vZ/w-

gen.Waerby d'Ambafladeurverftont:
hoe drie Mandarijns uit laft vanden
Veltheer aen boort van 't Jacht ^'/j-^r^'/«^«'«gekomen waren, en hem gelaft
het fpiljauter uit het Jacht Blysivijk
niet over te nemen, totnader orde:
dies hy ook daer over orde verzocht
wat daer in zoude doen. Zy waeren
vaft bezig met overfchepen van andeitgotdQiennitBlysKijkïnVlaerdinge.
D'Ambafladeur fchreef daer op
aenftontsantvvoort:datby weigering
van het uitvoeren der fpiljauter, door
den Veltheer, hy 't zelve in 't Jacht
jS///.fRv/^kon laten ,enmetdereftder
goederen uit //</f/v//«?Ê', en 't geen tot
volmaking van zijne lading noch vereifchte,uit de Ao»//i?»cf, wederom zoo
hacftmogelikherwaerts laten komen.
Wanneer hy dan mede in perfoonkonde komen,omdeFakturen en brieven
klaer te maken en hem af te zenden.

De

-

::

:

:,

'Vin S\na

,

Hoorn

,

F/aer-

dinqen niet langer kon uitgeftelt worden , ten dien einde een briefje aen
den Veldheer welk op dezen zin uit-

aen den Heer Ambaffadeur jou laten we-

Alaer had hem voor af te zeggen,
alles niet meer als twintigh perfonen
naer
Peking met den Ambaffaquam
D" Amlaffadeur zalnoit falen Talau- deur fouden mogen reizen ; gemerktf00danig d' orde des Keizers lag. Hy liet
ja te gehoorzamen , in al het geen mogeook door de twee Mandarijns
die
Kezen.
lijk zal
om
met
d'
on
en
gaen
naer boven fouden
De Ambajjadeur vervaerdigtzkh
y
f
ten fpoeeli£{le te kunnen naer Peking aen Harthouwer aenwijzen en zegreizen gelijk de Houpou methetloj- H gen : als fy iet te verfoeken hadden
fen en leveren van de koopmanfchappen, hen 'tfelve zouden bekent maken : alfoo
deze Mandarijns orde hadden , om hen
mede is doende.
De Ambajfadeur verzoekt den Schry- vernoeging te doen.
Onderwijle was Nobelhy^Q Fak'ver en Tolken. Nu maekt d'AmbaJjadeur
aen Talauja bekent, hoe in vierdagen taors van de Hoge Beftierders gegaen om eenigh geldinplaetfevan
een Schip naer Batavia zalvertrekken
gelijk ook noch twee andere Schepen in zijde uit hunne handen te krijgen
zy
korte Ja(Ten mede naer Batavia zullen die hem tot antwoord gaven
hunnen fchult over twee of drie dagaen.
De Ambafadeur zal den ontfangen gen en langer niet, zouden betagunft en beleeftheid van Tahu]3., by len.
den Heer GeneTen zelven tijde quamen de voorhet Ilollandjch volk
rael en Raden van Indien op 'thoog- dragers van den Veldheer en Onderfie roemen en prijzen Zoo nu Talau- koning mede by den Ambalfadeur,
ja gelieft aen den Heer Generaelop Ba- met aenzeggen hy zich klaermofte
het zal ivel zijn : maken
tavia te fchryven
om over vijftien dagen te
doch zulxflaet aenT^hüj^s goede be- vertrekken.
Waer op Van Hoorn tot antwoord
liefte.
Dahy d' orde van den Veld-heer,
Met dit briefje ging koopman
gaf
vid Harthouwer tot den Veldheer Ta- zoo veel des mogelijk waere , zou
lauja : dan kon hem zelven
terwijl trachten naer te komen, en met alzaken
bezig
hy met andere
was niet les tot d' opreize vaerdig te maken,
te fprekcn komen dies hy het briefje bezig was.
door den tolk aen hem liet brengen,
Ook quamen den Amballadeurde
mee mondeling daer by te zeggen
twee Mandarijns bezoeken, die met
dat d' oorzaak was waerom zy over hem naer Peking zouden opreizen,
eenisc dagen verzocht hadden het eifchende de namen der perfoonen,
ander Schip mede aen den toren mog- die met den zelven derwaerds ftotite komen, wijl de Fakioors de peper den te gaen.
uit het daer tegenwoordig zijnde
Zeiden voorders na hen de naSchip niet wilden ontfangen dat als men op-gegeven waeren , zy over
dan het leveren der koopmanfchap- vijf dagen wilden komen om het
pen des te beter zou voortgaen. Ten getal der kiften en pakken , tot
einde d'AmbalTadeur
wegens den den fleep behoorende , op te neftant des handels, met meerder ze- men.
kerheidt konde fchryven. Infgelijx
Des morgens, den negen en twin- Noieiver.
dat d'Ambafladeur zich klaermaek- tigften , ging Nobel volgens beftuit
ten.

hoe in

:

Briefden
!

es Veld

•ar Talaii'
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fiaen, op morgen door fijne Mandarijns
op het een en ander verjoek antwoord

Den acht en twintigften fchreef i'j»
gemerkt het vertrek van

of Taifing.

,

,

,

\

\

I

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

:

,

,

,

:

,

,

,

te

,

om

ten eerften

op

te

kunnen op

reizen.
Amwoord
'.sVtUlers

A»tr

giftcren

genomen, met een brief-

,

van

inefvoor

aen den Veldheer, om eenvryge- %' '^"'^^
***"*
lei-brief voor het Jacht Sleiswijk, by
voorraet, om weder af te gaen. D'inje

De tolk bragt aen Harthouwer

Zf^Z

wegen den Veldheer, tot antwoord:
Dat hy hebbende des Ambafjadeurs houd luide aldus:
,

brief wel ontfangen y en den inhoud ver-

Mm

Niet

,:

:
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Verzoek
"Van Nobel

aen den
Veldheer,

,

vertrek naer Peking vaerdig zijn : doch
l^tet zoH op eenen dag of twee niet aenko-

aen Talauja iet komt te -verzoeken alzoonu haeji zalvertrekken.
Z>' Amlajjadeur moetalzijn'verrichtin^ vjn Jtuk tot jluk aen den üenerael
van Batavia fchryven. Dies verzoekt
,

men. Drie en twintig Hollanders mogten mede naer Peking gaen , zo der
meer. De zwdrtc jongens die mede zouden gaen
kon men van de liijle laten :
i-

,

,

alzoo defelve ivel (iilzwijgens konden

HoUundJch
weder gekomen , naer

d' Amhaff'uteur,dat het klein

Schip

alhier

,

Tifii^liay

maggaen om de goederen

het groot

Schip te lojjèn

,

doorgaen.

De

uit

,

als

:

mede een

gemerkt hy een geletmogte niet met den Amhaffa-

Schryver

terde was

en daer toe een

vrygelei briefte verlenen

Keizerrijk

bragt.ln vijftien dagen mofl: alles tot hun

verhoopt d' Ambajfadeur,zj/betTahuyd nemen, die weder

Niet qualijk

't

,

,

i

deur na Peking ^<3f« w.aer tot twee tolken zoude de V. Idheer ordeftellen.
Tot het loffen van Alphen
onder
Tinghay zou de Veldheer orde tot zes
lonken geven om neffens Qleiswijk derwaerds te gaen insgelij^ een vrygeleibrief voor het]acht voor 'hemt, om weier
beneden te gaen, toezenden.
,

voor de hoot en ververfching. Ook verzoekt d' AmhaQadeur , dat ï.:\3Mi)Z gelieft zes jonken daer heneffens te zenden,

,

I

,

om mede koppmanjchappen van 1 inghay te halen en ^e «Lamthay te brengen:

,

:

als wanneer de handel haejl zal kunnen
gedaen wezen, en de Schepen vertrekken.
Op d' andere verzoeken had TalauZoo zald' Amhaffadeur Talauja en den
ja
hen
niet gclaft antwoord te geven.
bedanken.
Keizer op V hooqjle kunnen
De \ertroudc Faktoor des" Veld Aenbieding
De Amha((adcur verzoekt, Talaujas
van den
hulpe en vooifchryven aen den Keizer heers.I/agenaemt, quam tenzelven Faktoor des
dage op twee veifcheiJe maleby No- Veldheers
en Rijx-raden in Peking tot bevorde'

,

ring van de

enzeidedenzelven zoo zy iet
wilden hebben of kopen
'tzy wat
het ook zou mogen wezen, hethem
maer btkcnt te maken hadden hy
zou hen daer aen helpen. Vroeg ook
of zy gene zijde wilden hebben:jazy
lieden trachten niet, als hen genoeg
te geven
op dat de Heer Generacl
doch goed genoegen mogte hebben,
en zy met goed genoegen opreizen.
Op deze dienltbiedingen (daer toe
hy door d'andcre Faktoors fcheen uitgcmaekt te zijn) gaf A^o^^/ tot antwoord dat zy wel zijde wilden ontfangcn ingevalle zy hen goed goec
bel,

Chinkcn.

D' Amhaffadeur verzoekt Talauja
.

en met hem te beraden

:

wan-

;

neer het Talauja zal gelegen komen.

Amhaffadeur heejt van den Houpou verjiaen hoe twee Neer landershy
Talauja gebragt en gevangen zijn
D'Ambaffadeur verzoekt : of dezelve
eens in de Logiemogen komen, om met
hen te ipreken.
Z)'

,

;

wederkomende deed verilag
dat hy met den Veldheer niet
had kunnen te vvoorde komen maer
A^o^f/

,

,

:

,

door den voordrager aen
hem doen behandigen en daer ten
antwoord op bekomen de Veldheer
20U den Heere Ambalïladeuropzijn
verzoeken van giüeren en van daeg
naer den middag antwoord laten toekomen, gelijk ook gefchiedc: want de
(io-n

brief

,

,

:

Antwoord.

Mandarijns Liu en Ih/^?»/^ quamen in
de Logie de gedane verzoeken des
Ambafludeur brengen.
Onze Schepen moffen in vijf dagen ge-

'''^^''"
terltn ^"^
Of:

de Konftance mogt
komen op dat het
loffen des te beter voortgang zoude nemen. Daer mogten gene Schepen elders
naer toe vertrekken voor de Sineje aengehoude goederen waeren aen land ge•"

^'^n^^cht

vryelijk aen den tortn

,

,

Noicl.

,

dier wegen noch eens te mogen komen

fpreken

ain

:

]

wilden leveren;gelijkzy lieden zagen,
donzen aen hen trachten te doen, en
hen niet te bedriegen. De Faktoor
antwoorde daer op datzy dit in on:

zouden nemen.
D'onder-koopman Bartelfz.

derling beraet

is

met

de barken naer het Jacht Sleiswijkgevaren,leggcndeontrenteen halve mijIe van de brug van Lamthay om het
zelve te lolFen , ten einde het klaer
mogtraken,om Alphen onder Tinghay
neffens de beloofde zes Jonken , te
gaen ontladen.
Des avonds, in het gebed is op
voordel van den Heer Ambafladeur,
noodzakelijk geoordeclt , het Jacht
,

,

l'laer-

j^ntvocrl

van Hok'.

;

,

:

van Sina , ofTaifing.

^7^
Mandarijns op gifteren gedaen hadreizc naer de kufl van Koromandel,hot den , namelijk dat de tijd van
vijftien
Vlaerrlïngen

met een inladinge

,

zijne

:

hoe liever, te doen vertrekken: dagen tot vertrek des AmbajfadeUrsgemaer het zelve tegen des Veldheers Jlelt de Veldheer zcide te lang te zijn :
eer,

,

,

,

orde

te laten gefchiedcn

>

vvicrd niet
i

ten andere datgene Schepen , voor
de we-

alzoo het te veel derkomfle des AmbaQadeurs van Peking , van daer zouden mogen vertrek7.warigheden na zich zou flcpen.
Dan d' oorzake vvaerom de Veld- /^^«.Ditzeggen,gaf d'AmbalTadeur tot

raedzaem gedagt

:

j

I

,

heer het Jacht /7d^r^//«gi?«hadbeflagen (namelijk dat d'aengehoude Sieer het zelve mogt
nefe goederen
,

vertrekken, moften aenlandgebragt
zijn, ) by denRaedoverdagt, wierd

,

antwoord quam hem vreemrvoor;
,

naerdien de Mandarijns Liu en Lulauja
gifteren aldaer waeren geweeft,
en het
tegendeel gezeid hadden
zulx hy
:

met

wifte

waer na hy zich zoude
eenpaerclijk goed gevonden hem de- fchikken en welk des Veldheers orde
zelve, (niettegenftaende de monde- en voornemen was. Waer op de Manlinge tegcnlpreking van den Fiskael darijns Z/«/a«/d lieten rocpen:dees liet
Van der Z><>^5inradcgedaen)opnaer- weten nu niet te kunnen ; maer op
morgen te zullen komen. Ondertufvolgende wijze te laren nemen
Dat de Heer Ambajfadeur hem op fchenquam d'onder-koopman Bartelmorgen zoude laten verzoeken van we- fen weder met vijf berken: waer in ver,

:

gen de Sineefe goederen vernoegen te
doen en te komen fpreken en Talauja
als dan voor te houden : ais men de Sineefe goederen liet nemen ofhun Schip
dan zou mogen vertrekken. Zoo hy dit
quam toe te Jïaen als dan hem bekent
ingete maken : ivaer die waeren : en
valle hy de zelve met geweld hegeerde
van daer kon de laten halen.
Des morgens dan den dertigften,
ging de Tolk de Haje , volgens be,

,

,

,

,

,

,

fcheide komenfchappen uit Bleiswijk,
die toen t'eencmael los geraekt
was.

Aengezien op den negen en twintigften en dertigften

uitlaftvanden
Veldheer, door zijne Mandarijns, den
,

onzen nu deze dan weder an dere ty,

ding gebragtwas, waer door zydeffelfs eigentlijke méinijigq
niethadden

kunnenverüaen,vondmen deneenen
dertigften goed. Nobel en Van der Does
eens na den Veldheer te zenden om
,

op gifteren genomen, tenHo- hem voor te houden:of hy iet met het
ve.om den Veldheer Talauja het naer- Schip, des volgenden daegsnaer Baen tavia te vertrekken, aen den
volgcnd brietje t'overhandigen
Heer Gedaer antwoord op te verzoeken. Het nerael te fchry ven had- en hem
te verluide aldus:
zekeren, (wijl hy had gelieven te gelaD'AmhaJfadeur is over TalaujaS edel- ften geen Schip naer Batavia mogte
fluit,

,

,

moedigheid verblijd. De Schepen zul-len in V kort kunnen worden gelcft.
Z)' Jmbajfadeur zal noch in vijftien
dagen kunnen gereet zijn , om naer Peking te reizen.
D' Jmbajfadeur zal ook Talauja over
de Sineefe qoe deren vernoegen do. n en
gehoorzamen, ten einde het Schip naerBa.-

mag vertrekken. Daerom verzoekt
d'AmbajJadeur met Ta.h\xja.te fpreken.

tavia

vertrekken .voor al eer de Sineefe aengehoude goederen in de Logie aen
land gebragt waeren) de goederen

voornoemt niet in dat Schip waeren
maer dezelve in gevalle hy iemant
,

van zijne Mandarijns wilde zenden,

aengewezen zouden worden,waerzy
waeren, ten einde hy dezelve konde
aenvaerden

De tolk voornoemt weer te ruch gekomen, deed verllag:hoe de Veldheer
hem had laten aenzeggen den Heere Van
,

Ambafladcur door zijnen voordrager
bcfcheid te zullen laten weten. Gelijk

,

en alzoo Talauja in allen

delen vernoegen te geven. Alsmede,
het gereet zijn des Ambaftadeursin
acht dagen om naer Peking tegaen.
,

gelijken

ook

te

verzoeken orde

tot de beloofde zes jonken te willen
ftellen
en een vrygelei- brief voor
Bleiswijk te verlenen, om
neftensde
,

dan ook vervolgens 'snaermiddags
twceMandarijnsin deLogiequamen, Jonken naer Tmghay

met zingen van een ander lietje, als de

te

gaen

,

en

'tgrootSchipteloft!en.
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raden, en Nohel ten Hove laren roepen , om liem den uitflag bekent te

Nohel en Van der Does dan ten Hove gekomen, zond TaUmja, des veraen hen zijnen vertrouden
wittigt
aen wien,
Faktoor Uu genaemt

maken.

,

Aengaende het SineeTch goed; hy
begeerde het zelve niet
d' onzen
mogtenhetaen boort laten, ofte lande Drengen, na hun eigen welgevallen,

:

geen nyTalaujayoot tcftellen hadden moften bekent maken. Doch
wierden zelfs noch na dat Talauja berecht van hun aenbrengen door den
Opper-faktoor bekomen had voor
ccjprekvtm den Vcldhecr geroepen.
Gekomen
'"
hebben zy hunnen laft aen
aldaer
^/''i
ma den dcn Vcldhecr , na het afleggen van
Veldheer.
weder zijdige plichtplegingen ontledigt. Waer op hy hen tenantwoord
had gegeven belangende hetfchip,

:

't

,

,

den Keizer

tot dat daer over orde van

gekomen was
Tot het vertrek van

,

Blehivijk

was

een vrygelci-brief verleent, en tot de
Jonken orde geftelt. VandesHeeren
AmbafTadeurs vertrek hadden zy niet
gefproken, maer wilden hem wél ern-

,

,

:

|

lielijkbevelen,dathy,gekomente/'£''

wel te letten had op 't geen hy
zeideoffprak.Opdevrage.nadetwee
overloopers, had de Veldheer geantwoord , dezelve al naer Kanton vertrokken waeren alfoo zy gezeid hadden daer ouders en vrienden te hebben ook gene Hollanders te zijn.
Inhetaenwezen van NobelcnVanzoujiechts ^aen naer Batavia, ow tydinge der Does by den Veldheer, was de
te brengen van hunnen goeden toefiant Mandarijn Liulauja inde Logie gekoaldaer : hoe de handel ten dele getroffen men
en wederom van het iiineefch
ivas, en d' An^hajjadeur in zes of zeven goed beginnen te praten
dies hem
dagen d' opren Jlont f ondernemen. Het Van Hoorn had uitgeftelt,tot de wederivelk al over twee maenden had hehoren komfte van Nohel en Van der Does.
tegejchiedcn volgens den lajl : aen den
Zy dan wedergekeert VMcrdhen
Heere Jmhaffadeur van den Heere Ge- de orde van Talauja bekent gemaekt
nerael op Batavia Dan dit was om Ta- en ook gezegt hoe goed gevonden
laujas wille nagelaten: doch mafte of was.de goederen voornoemt uit Bleiskon nu geen langer uitft el lijden ; wijl wijk (daer dezelve in waeren) aen land
de Heer Generael die gene tyding ,- ge- te halen. Waer op Liulauja verzocht
duurende hun zoo lang verblijf aldaer, mede dervvaerds te mogen gaen , op
noch van des Amhafjadeurs wedervaren dat hy, 't zelve gezien hebbende, Tabekomen had , niet zou weten, wat hy lauja des te beter daer van kon vcrflag
denken zoude : en zy daer over op Ba- doen. Ditwierdhemooktoegeftaen:
ravia komende , niet welvaren zouden. en is hy met noch twee andere ManAntwoort
De Veldheer had h\tt o^ gezM- d;i.n]ns ,x\e^er\s Nohel en Van der Does,
des Veiiwoord en gezeid dat hy d' onzen naer Bleisw:jk (leggende ontrent een
heers.
verzocht en riet, zy het Schip tegen halve uure van de brug) gevaren en
zijne orde niet zouden laten vertrek- quamen daer mede noch des avonds
ken aengezien in de Neerlandfche aen land.
Haven Jonken waeren met orde om
Den eerften van Loumaend , des jachtBUk
't zelve te beletten. Zoo dan het fchip
jaerszeftien honderd zeven enzeftig, ^^^^^'^
echter deur wilde, zouden zy lichte- vertrok het Jacht Bleisivijkmct benelijk handgemeen werden
een werk, den geladen met goederen voor de
dat niet veel deugen wilde. Dies had- kuft van Choromanael ; beftaende in
den zy het vertrek van het fchip noch grove The , kiften gout-draet, aluin;
twee dagen uit te ftellen.
desgelijx fpiijauter
des voorigen
Midlerwijle zou d' Onder-koning daegs door de Faktoors naer boord
5/»^/jwö»^ weert' huis komen zou- gezonden. D' Opper -hoofden des
den dan zich daer over onderling be- Jachts hadden orde na het overgeven
'tfelvenietmogtvertrekken,voorhet
verreizen des AmbalTadeurs nzttPeking: want het was daer te lande geen
gebruik dateenig Schip of vaertuig
(met Ambafladeurs aengekomen)vertrok voor dezelve naer boven waeren gegaen. Het Schip gaven Nohel
en Van der Does daer op tot antwoord,

!

/'/«g,

,

,

:

|

,

,

i

:

,

,

,

:

I

|

,

,

,

:

,

j

,

\

{

:

j

:

j

:

,

:

,

,

:

,

der

,

:

van Sina

cfTaiJing.

der goederen voordekufte, aenhet
datelijken naer
Jacht Vlaerdmgeti
Tjnghay te lopen om hetSchip Alphen
ncffens de zes Jonken ( door den
Stadthouder van Minjazeen te beftel-

trek naer Peking

en hiet meer als vier
en twintig pcrloncn mee naer boven
gaen met byvoegcn hy over drie
dagen zou komen om ahc pakken en

,

,

,

:

,

,

kaiïèn

op telchryven.

Den derden droeg

zich niets toe:
een parthye peper en Zandelbout aen de Faktoors gelevcrt w ierd
gelijk ook des volgenaen daegs. Wijders de Veldheer had beloofr,zoo dra

len ) te loflcn.

des morgens , vertrok met een Batfiaxg , naer de Neerlandfche haven , Kapitein/oö« van der

Den tweeden

als dat

,

Werf, ten einde zich klaer te maken
en houden tot het vertrek met het
Jacht vlaer dingen na de kuft van Choromandel zoo dra des Ambaffadeurs
orde daer toe lag. Hem waeren drie

d' Onder- koning Smr^Lmonz^ weer
zou t'huisgekomenzijn, met den zel-

,

,

vcn over het vertrek -kuft-fchip te

;

brieijes ter hand geftelt

:

fprckenjenalsdanAö/^f/.orn

eenaendcn

uitflag

Schipper van 't Schip .^i^/j<f« leggende onder Tinghay : met bekentmaking
Hechts van de komfte van Bleiswijk en
de zes Jonken, om het Schip te lofdcsgelijx met aenbevehng van
fen
dat werk, zoo dra des mogelijk waere, te laten voortgaen. Het tweede
hield aen den Schipper van Konftance,

mong t'huiswaerd

mant van

:

(Ie

Vlieg

:

waer

hem den
ten Hoof te

,

zonder noch

:

ie-

wegen Nobel was

Talaujas

komen

roepen. Dies wierd des avonts in het gebed (gemerkt de tijd
tot het vertrek fchip op her uitter,

,

-

hem

in

bcKenr te maken

zullen roepen. Tot noch toe was dit
nietgefchiet, en reeds drie dagen geleden , federt de komfte van Singla-

,
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fte gekomen,

en reeds de vierde van

wierd belaft: , ten fpoedigfte, aen den
groten toren te komen , ter lofling,
ten einde de Schepen tot het vertrek
mogten vervaerdigt worden.
Het derde was aen het Opperhooft en den Raet van Malakka: waer
by hen wierd bekctitgemaekt, d'aenkomfte des AmbafladeurSjOp den derden van Oogft: maend, aldaer het
landen tot Hokfieu , op den vier en

Lou- maend was,) goer gevonden

het gehoor by
hogeBcftierders,
des zelvcn
de drie
dacgs hoe het belcheid van Peking
eindelijk gekomen de handel getroffen, en zoo verre gebragt was. dac het

i-Jen vijfden .dan, des morgens vervoegden zich Nobel en deSekritaris
na den Veldheer doch was op hunne
komfte niet t' huis maec tot den On-

heer re zenden en hem zijne gedane
beloften t'indachiigen ook te zeggen , dat het fchipftont tegen 's anderen daegs te vertrekken, eer het daer
toe al orde had 't geen zijne Hoog,

;

:

heid niet qualijk

:

twintigfl:en der zelve

:

Nohel, nevens den Sekntaris Van der
D9es, des morgens weer na de Veld-

zou

gelieven te ne-

men.

:

:

:

:

;

der-koning gegaen. Dan gekomenna
een wemig wachtens weder t' huis,

Jacht Vlaerdinge op den eerften van

Loumaend met

zijne inladinge voor
gcraekt was , om over
Malakk.1 derwaerds te vertrekken.
Des middags «^uam de Mandarijn

hebben zy hem d'oorzake hunner
komfte door de tolken laren aen die-

Liulauja in de Logic gezonden zoo
hyzeide, door den Veldheer, omde
Sineefe goederen en penningen na te
zien en te tellen. Dit wierd hem door
den Heer Ambafladcurgeweigert, en
gezeit als Talauja de goederen voornoemt liet nemen zy lieden dan daer
mede mogten leven na hun welgevalVoorders bragt deze Mandalen.
dat d'onzen in acht
rijn voor nieuws
dagen klaer moften zijn, tothetver-

van het fchip metdenOndcr-koning
gefproken doch w ilde dees het vertrek van het zelve in genen deie toe-

de

kufl: klaer

,

Hy had,gaf de Veldheer daer op

nen.

tenantwoorde.wegen het veruekken

,

;

Hy

hen zelfs eens dcrvvaertstegaen,om den Onder-koning
daer toe te zien bewegen gelijk d'onzen ook deden. Dan konden, gekoftaen.

:

ried

;

,

men aldaer, hem

niet te fprekcn krij-

gen want Singlamong verwittigt van
hunne komfte , diende hen ter ant:

:

woord
'

,

:

zy op morgen uchtent

Mm

^

(wijl

Ajn

^°^'^ '*

IZt^"
•*"'

^"''"

^'^''^'

,
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zeer deed en noch vermoeid len maer wierden hen flechts inde
van 't reizen was) weer zouden ko- kamer acngewezen. Waer zy toen
men , als wanneet hy hen zou horen. dezelve door hun eigen dienaers lieWaerop ook goed gevonden wierd, ten afdragen, om zoo voorts ter Loom haerc Hoogheden in allen delen gie uit te flcpen 't welk door d' ondelmaetvol te meten, noch met het zen geftut wierd want d' Ambaflavertrek van liaerdingen zoo lange te deur wilde dezelve gebragt voor aen
de deure
om uitgedragen te worwachten.
van
den
Faktoor
niet
laten
volgen voor dat de
Midlerwijle komt de
den Veldheer, Thefia genaemt, den goederen en gerede penningen hen
hy van den toegewogcn en geteltwaercn , beneAmbafl'adeur zeggen
Schip wel ven verlening van een quijdfchelding,
het
Veldheer verftaen had:
mogte vertrekken maer dat Hogen- van dat zy zo veel en zulke goedeien
hoek daer over eerft met het Opper- voordeBatavifcheSinefenontfangcn
hadden. Dit hebben deMandarijns,
hooft van M/«/^ïffw zou fpreken.
Des middags quamen twee Man na die wel naergezien te hebben,
darijns,Z/«enZ«A7WAi,indeLogie,met gedaen , en zijn aldus met dezelve
een fchrifcelijke orde van den Veld- huns weegs gegacn. Dezegoederen
heer, om al deSineefcheaengehou- dan zoodanig gcnoegzacm met gede goederen daer uit te halen luiden- welt,dooriafl: van den Veldheer, weggenomen is goed gevonden de quijdde dezelve aldus
Orde va»
Hayjfchelding,
door deze Mandarijns geen
Jk geve Lift aen Thoufi
den VeldSinefen hy tekent telaten uitfchryven om het
heir over \ig hong,
^ dat zy(le:_Batavijche
Batavifche den Ambaffadeur hrengeti
om hunne affchrift van de zelve_ des morgens
aengehoude
wanneer door Nobel en den Sekritaris Van der
:
als
nazien
goederen te gaen
goederen
deze Mandarijns dezelve goederen van Does in het gaen naer den Onder-koJluk tot ft uk zullen overleveren in han- ning aen den Veldheer overhandigt
den van Tsjong Sinshong,rf'/f daer goe- te worden en dan voorts bekent tü
de opzicht zal over houden tot nader or- maken hoe de Mandarijns Lm en
de ten einde die goederenniet vermin- Lulauja de goederen voornoemt door
dertworden.Jn gevalle de Hollanders de zijnen laft uit de Logie waeren kovan welker aental. en
kiften open gedaen en eenig goet daer uit men nemen
genomen of verruilt hebben, zooiszulx hoedanigheid volgens de gerekendoor gemelde
zeer qualijk gedaen. Doch indien eenige de quijdfcheldinge
goederen daer van vermift worden, Mandarijns, zy hem nuhetall'chrift
Thoufi en\A-x^\\on^hebben daer over bragten; ten einde.als de goederen naden Ambaffadeur aen te jf reken
met maels door iemant vermindert waeverzoek van het vermifte wederom ge- ren d' onzen daer van vry mogten
geven te worden.
zijn want gewiflelijk deMandarijns
Voerders zal dan het befcheidvan den zelfs niet veel te betrouwen waeKeizer verwacht
en de goederen aen ren.
de Batavifche Sinefen weerom gegeven
Des morgens den zellten gingen Kohd «
worden.
Nobel en de Sekritaris weer tot den ^"^"^"^"^^
Die worden
Op welke orde zy, zonder verder Ondiit komn^Singlamong , om wc- bydensc.
VDeghgenovragen de goederen van weinig be- gens het Schip tefprekcn voorden ^w^w.
men.
lang en voor de hand ftaende alleen- welken zy, na een weinig wachrens,
lijk weg namen
de kiften openden, ter gehoor gebragt wierden,
en dezelve daer uit namen en weg
Na d' Onder- koning , volgens
dragen lieteh. Zy meindenhctzelt- de wijze der Tarters
na des Amfle met degerede penningen en voorbafladeurs gczonthcid gevraegt had,
naemfte koopmanfchappen ftaende wierd hem door Nobel en Van der
in des Sekritaris kamer, te doen: dan Z)od'j
d' oorzake hunner komftc
dit wierd hen door den AmbaiTa- bekent gemackt
namelijk dat des
deur belet
alzoo d'onzen hen die anderen daegs een Schip naer BaIn 't eerft
nict begeerden zelfs ter hand te ftel- j/Jx-M zou vertrekken,
zeide
zijn

lijf

;
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2eide d'Onderkoning daer niet tegen, jzijn onverrichter zake weer vertrokals dat zy daer over met Talauja mo- Iken.
ften fprekcn
en 't zelve zoo lang
Fan Hoorn verftendict van het ant- Schip
gaven d'on- woord des Onder-konings wegens
opfchorten. Het
,

,

,

,

daer op tot antwoord , mofte
nootzakelijk nacr Batavia vertrekken , en de reize kon geen langer
uitftel lijden; wijl het Schip, volgens
7.ci\

bevel van den Heer Generaal

,

aen

keerde (want hy was op
weg om naer den Faktoor van den
Onderkoning te gaen, daer hy op een
Feeft en ^Fjy^w^.of fpel genoot was) in
perfone wederom, ten einde de boot
van Vlaer dingen (die alleenlijk op orde wachte.voor het Jacht voornoemt,
het Schip

,

,

den Heer Ambafladeur gegeven al
over twee maenden naer Batavia had
moeten vertrekken om den zelven om te mogen vertrekken) af te zentyding te brengen dat zy aldaer wel den. Derhalve fchreef hy een briefje
aengekomen waercn de handel ten aen den Kapitein Van Aer iVerf, mee
dele getroffen was en d'Ambafladeur dezelve hoe hy eindelijk verlof van
in vier of vijf dagenftontoptereifen. den Onder-koning had bekomen tot
Waer o ver de Heer Generael zeer ver- vertrek van zijn Schip. Dies hy zoo
met diergelijke re- ftil des mogelijk waerc zou zee
blijd zou wezen
denen meer.ter zake dienende. Zijne kiezen zonder ergens na om te zien.
,

,

,

,

:

:

:

,

:

,

,

,

De Hoge Raden van Indien tot BaHoogheid liet daer opfeggen zy het
Schip maer llillekens (zonder des ie- tavia hadden fich hieracn veel gelemaiit te verwittigen) zouden laten gen laten leggen om den hd.Heeren
dcurgacn
en zich tot het vertrek Bewinthebbers berigt van des Ambafnaer boven gerect maken. Dit ge- fadcurs wedervaren in Sina te kunnen
daen zou d' Onder-Koning hen iet doen als belaft ende in de a narichting » inflruHie.
des Ambafladeurs
zegiTcn.
hy toch trachte
verzoek,
zou
Voorts was zijn ernflelijk
van Peking (waer het mogelijk)
dat 'er niet anders naer Batavia mogt over der Moskou de Heeren voorgelchreven worden
als 't geen tot noemt in het Vaderland zijn wedervaren aldaer te verftendigen.
noch toegefchied was.
Van dact traden Nohel en HarthouDies wierd op den vierden dezer Brieven na
^^^^ j^^gj. ^^^^ Veldheer om
volgens goed gevonden noch met Vlaerdin^J^'/'
genomen befluitvan gifteren, het af- gen ( want door het haipelen met de vaerMst.
:

,

,

,

,

:

,

tioiei en

Ban.rouWergaen nu
den Veldheer.

,

khrifc van de quijdfchelding der Sinefegoederen over releveren; doch had-

den midlerwijle eenen krijgsknecht
aen den Ambaffadeur gezonden ; die
den felven verflag fou doen van't geen
zich by den Onder-koning had toegedragen. Lang moften zy ten huize
des Veidheers wachten, eer een tolk
of voordrager te voorfchijn quam.

Na eindelijk een gekomen

endoor
den zelven d' oorzake hunner kom,

den Veld-heer aengedient was,
had dees hen daer op ten antwoord laten dienen Het halen der goederen
uit de l ogie, door Je Mandarijns Liu
en Lulauja hem wel bekent en ook

fte

:

,

,

'Kannen

Faktoors der Beftierders in het ontfangen van hunne koopmanfchappen
en leveren van de zijde was de hope
nu t'eenemael verdwenen , van het
Schip de Tiger zoo tydig op Batavia
te zullen kunnen reizen om de laeftc
Schepen na 't Vaderland beraemt, te
kunnen belopen) over Malakka naer
de kuft affchrift van hunnen zendbrief, den elfden van Slacht-maend,
door de hoekerboot de Poeljnip na
Batavia gefchreven te zenden, om
van daer over Perfien te lande naer het
Vaderland gezonden te worden. Insgelijx wierd het affchrift der brieven,
(zoo verre op voorraet gefchreven
was) gezonden , om met den Tiger
derwaerds te gaen, ten eindealzo den
toeftant van de zaken derKompanjie
aldaer bekent te maken. Daer beneven (c\\ree£ Van Hoorn een briefje aen
,

,

,

,

,

zeer welgedaenwas metbyvoegen
voorts hy bezig was met zijn offerhandc te doen en hen dierhalve
niet kondc horen. Dies zy ook het
^f^h^ifc ^^^ jc quijdfchclding niet
aen hem hebben overgelcvert, maer dcHerenBewinthcbbers voornoemt,
:

geens^hocr

'/

,

,

alleen-

: ,,

M V Keizerrijk
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den in het voorby-gacn tot den On^
der-koning Singlamong zouden gaen,
en;door zijnen voordrager eens laten
vernemen wanneer het zijner Hoog-

alleenlijk ten geleide der gedachte affcluiftcn.

,

I

Ook wierden

de gemelde brieven,
hoewel open , aen den Oppcr-bevelhebber Balthazar Bort , en acn het
Opper-hooft Paviljoen afgevacrdigt,
met aenbeveelingh van fpoedige afvaerding. Bort wierd verzocht ingevalle eenige gelegeniheid aldaer in
om aen de
't kort ftont voor te vallen
afBatavia
Raden van Indien , op
fchrifcen van de Brieven na 't Vaderland gaende toe te konnen zenden,
hy dezelve alfdan eens zou laten uitfchrijven, en derwaerds over zenden.
V.in Hocrn
Nahetafvacrdigen der voornoemIS by den
de
Brieven, met de Boodt vervoegde
Opper -fal;tcor.
Van Hoorn zich weer by de OpperFaktoor voornoemt dacr hy wonder
wel op deXartarife daer naop de Sife manier onchaelt vvierdt. Ten tijde
dzs vertrekkens, waren Nole/en Harihouwer met dea Opper-Faktoor van
den Onderkoning in een byzondere
kamer gegaen en hebben hem voorgehouden of zylieden de zijde zouden leveren, of niet. Groote zwarigheid wiert daer in door den OpperFaktoor gemaekt, uit vreze het zelve
aen den dagh mogte komen maer in
gevalle zeiden zy, d'onzen met eede
wilden verklaren , daer van niet te
fpreken.alszy in Pekingc^-^mcn, als

:

deur

,

j

,

,

^

,

,

,

,

:

,

:

zou komen d'AmbalTaover de opreize van het

heit te pas

\

hem

:

Gezantfchapquam fprcken.
Des morgens, den zevenden dan,
gaen Nobel en Hartbouwer weder by
den Opper faktoor van d^n Onderkoning Singlamong, (daer ook d'andere Faktoors mede quamen, ) en hebben hen het bovcnftaende voor gehouden. In'tecrfte toonde d'Opperfaktoor zich een weinigh t'onvrede,
met te vragen of zy oit in gel^reke
van betalingc gebleven waeren en
waerom d'onzen hen nu niet vertrouden. Nobel en Hartbouwer gaven
daer op tot antwoort dewijl de Houpou of Nobel mede naer boven ging
en voor zijn weiiick a.cn Hartbouiver
overdraght van alles mofte doen;
zy ook dan wel een effen ftaet met
hen Faktoors voor hun vertrek moftenhebben 'tzydan zymetgckof
zijde hunne achterftal aen de Kom,

:

:

;

panjie betae'.dcn

met

:

diergelijke

andere redenen meer, ter zake dienende.
Hier op toonde d' Opper faktoor
zich weder wel te vrede, en zeide:
hetzelve heel wel te zijn , en zylieden wel zij de aen d'onzen wilden ledan de zijde te zullen leveren.
Dit by d'onzen afgeflagen waren veren ingevallc zy met eeden wilden
zy weder gefcheiden Evenwel is des verklaren, daer van in Peking niette
avonds, in het gebedt, goet gevon- zullen zeggen want anders vreefden
den , de koopluiden, Nobel en Hart- zy, dat ons volk 't zelve (gelijk van
houwer , des anderen daegs uchtcnts, hetSpiaultergefchiet was) ruchtbacr
noch eens derwaerds tot den Opper- zoucfe maken
waerovcrzyqualijk
Faktoorzouden gaen,en te zien, d'an zouden varen. Dan dit by d'onzen
dere Faktoors mede daer te krijgen, weerafgeflagen zeiden de Faktoors,
om hen dan met ernft af te vragen, en op morgen geld te zullen brengen
voor te houden: /.'Of zy het met de Zijde welkgereet lag tot betahng van hunmeenden en te zeggen dat voor hun nen fchult.
Met dit antwoort waeren d'onzen
vertrek, naer Peking de Houpou oi Nohel alles moed vereffenen
en daer gefcheiden tredende, inhetvoorby
over aen den Heer Generael fchrij- gaen, tot den Onder-koning Singlaven: als ook dat de 7/^(?/geloflwas, mong aen. Dees liet hen weten de
en naer de Neêrlandfche haven moft Heer Ambaffadeur overmorgen ten
gaen en Alpben ook haeft zou geloft Hovc, om met hem over het Ambafzijn , en kunnen vertrekken. Derhal- faetfchap te fprcken kon komen.
ven zy nu geit of zijde moften ontHier en tulfchen komen in de Lofangen, om in de Schepen te laden, en gie tweeMandarijns, den onzen uic
te verdcelcn. Mctbys'oegen; zyluiden name van den Veldheer zeggen
:

,

,

,

:

:

,
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:

,

,

,

:

:

,
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.
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zy

ten langflen in zeven dagen zou- de vier Mandarijns weer vertrokken.
den moeten klaer zijn , om op te rei- Ieder wierd met een ftuk rode kroonzen eifchte ook. de namen der perfo- rasbefchonken, dan wilden welftaens
nen, a!s mede de mecnigtc der zak- halve dat nietaenvaerden: diesd'Amken kiften pakken en ander omflag, bafladeur het hen t'huis na liet fenden.
:

,

,

mede

die

naer boven

zouden gaen.

Al ditwierd hcnjin'tSmeefchgefchreven, behandigt.
ifAmiaf
faJcurrvard
vertrekken,

:

deur, in

dcn Ambaliadeur vragende:
waerom hy den twintigllen van hunne maend niet vertrokken was. Decs
gaf hen tot antwoord dat zy klaer
waeren geweeft, en het aen hen niet
gemangelt had maer alleenlijk na
antwoord op het verzoek , wegens
het vertrek der Schepen,gewacht hadden. D' Onder-koning en Veldheer,
was daer op het antwoord der Mandarijns ftonden nu het vertrek der
drie Schepen toe
als ook dat van

perfonen opgegeven

gic

,

;

,

,

Bkiswijk

naer beneden. Dierhalven
d'onzen zich tot vertrek moften vaerdig

,

maken alzoo Talauja niet wel te
zy zoo lange vertoefden.
,

vrede was

:

Ook wachteden

d'onzen niet lang
op deze goede tydinge maer heten
;

de goederen datelijken affchepen en
,

maekten zich

in allen delen reisvaer-

dig.

Des morgens, den negenriend'en,
quamcn vier Mandarijns in de Logie
twee van den Onder-koning en twee
van den Veldheer den Ambaftlideur,
uit den naem van hunne Meefters met
bonenzop volgens 'sLands wijze,
tot behouden reizebefchenken. Zy
bevolen den onzen verfcheide dingen aen:hoe zy fich, in Pf^iw^ komen,

,

,

de, aen te fchikken en te dragen had-

den

desgelijx de twee tolken Genko
en Liulako twee doortrapte fchalken,
die ook met de Mandarijne verzelt
:

,

,

quamen alleen ten dien einde door
hacre Hoogheden mede gezonden,
:

om het werk te doorlhufTelen.

Ja dat

d'onzen niet moftcn doen zonder
hunne beraet naerdien zy 'sLands
gewoonte wiften en ook wat hen
goetenquaetwas. D'onzen, om hen
maer quyd te zijn,antwoorden,dat zy
zich in allen delen, zoo veel mogelijk
,

,

I

Harthouwer wierd een

hand gefteld waer na hy
zich,nahet vertrek van den Ambafla-

Den acluienden van Lou-maend
quamcn tvvce Mandarijns in de Lo-

:

•

Koopman
gefchrift ter

was, na de wil van hacre Hoogheden

zouden fchikken. Met welk befcheid

tijd

Insgelijx

en wijze te fchikken had
getal en namen der

ook het

trek, in Hokjieu

,

die, na zijn ver-

zouden

overblijven.

Des avonds dan hebben d'onzen
metelkandre een fcheidmacl gehouden en voorts tot het vertrek tegen
,

morgen vroeg zigvaerdig gehouden.
Des morgens, den twintigftcn,zijn vermhuit
zy nahet infchepen van al degoede- "'¥'"
,

ren en reistuig, in acht jen dertig berken, met de vloet venrokken, en qua-

men

des middags aen de brugh van
Hokjantjouw gelegen twee mijlen van
,

Lamthay

de voorftadt van Hokfmt:
daer zy de barken van hunne Wachtmandarijns en tolken vonden leggen,
ten getale in alles van tien. Alhier moften d'onzen ftil blijven leggen, ter tijt
toe al hunne barken zouden aengekomen zijn. Harthouwer en andere
vrienden van Hokfieu, die hen tot zoo
verre uitgelei hadden gedaen , zijn
tegens den avondt weer vertrokken
In het affcheid nemen beval hem Van
Hoorn den dienft van de Kompanjie,
,

"•

zoo veel doenelijk was,te betrachten.
Naulix waeren deze weg gegaen, of T"*" '"
daer quamen verfcheide Mandarijns S^'f^"»!
d'onzen vragen hoe fterk van Hol- x'» '»'««';'"»
landers zy waeren. Het getal wierd i';'!,„*''"'"'
:

hen opgegeven

:

namelijk zeven en

twintig Hollanders en vijf zwartejongens. Zyhierop: d'Onder-koningen

Veldheer wilden om geen waerom gedogen, dat meerder als vier en twintig
perfonen, met jongens met al,zouden
mee gaen ; gemerkt het zelve zoodanig aen den Keizer gefchreven was.
Waer over verfcheide redenen en hai"pelingen vielen.
Des morgens, den een en twintigften, quamen ecnige der zelve Mandarijns wederom met andermael te
zeggen
dat niet meer dm vier en
twintig perfonen naer boven moften
gaen. Het waszoodaniggefclircvcn,
en
Nn
:

:

V

Gezayiflfchap na

Derde

1S2

Keizerrijk

en moft oök 200 blijven. Wilden de 'teerfte aen derechte, en de twee
d' onzen de zwartejongcns mede ne- lacüeacndelinkehand: het lacft onmen zoo moften Hollanders in de trent drie mijlen van ^/«-(vw quamen
phetfe blijven. Diesd' Ambafladeur, des naermiddags ten vier uuren voor
ziende het niet anders wezen kon, het Dorp Chuk^ww ; alwaer zy des chukM».
drie perfonen namelijk Gerrit Sloot, aenftaenden nachts ter rufte moften
:

,

,

Jakoh Sipkes en Phil/p Mogha

,

om Koelijs, tot het voorttrekken der vaertuigen (alzoo dé
ftroom 200 droogh begon te worden) te krijgen. Dien dag was op eea
weftclijken koers zes mijlen en een
halve gcvordert. Het land,ter wederzijde van den ftroom leid beftuuwcmet zeer dorre , rouwe en hoge ber-

ncffèns

blijven,

al de zwarte jongens, weder na Hok-

,

gezonden heeft
Des naermiddags, dan ontrent ten

fieu
l'irirek dts

jimbajpideuri uit
Hokfieu.

,

vier ure, vertrokken d'onfen.fterk vier

,

en twintig Hollanders,die by de paerals fchenkacdje goederen bedeti

,

,

hoorlijk verdeilt waren

met een

,

Vloot van ontrent vijftig barken den

gen.

ftroomAï/« wcftwacrts op,en quamen
des avonds ten zeven uuren acn een
eiland, gelegen een kanon fcheut verby het dorp Unvotto : daer zy des
nachts bleven leggen zijnde gevordert een mijle om de weft.Zy vertrok
ken weer den twee en twintigften met
den dag, en ontrentten negen uuren
voorby het dorp Hoivtong gelegen
aen de rechter hand van den ftroom
des naermiddags voorby de dorpen
Petjong,Hongia en Tikjoya , gelegen
aen den zelven oever , en quamen
des avonds met den donker voor het
dorp Congimon ter nacht rufte hebbende dien dag met roeien en zeilen
ontrent vijf mijlen om de weft ge-

Des morgens, denyieren twintigften
(de wind noord ooft) bequa-

,

Dorp Unlono.

lijs

Tetjong,

Ccngimon.

,

te helpen trekken

:

vertrok-

den.

Dezen dagh was gevordert niet
z onder groot gevaer van klippen als
,

,

anderfints,

:

ipoeit.

doordeherde afwatering

des ftrooms , drie mijlen met trekken
en roeien.
Des morgens den vijf en twintigften, ftakenzy weêrvan />o«/<:/)^»iaf,
en voeren des nacrmidddags ten twee
uuren de dorpen Tjongopan tnJuchi-'Tjoigoput,
ham voorby , gelegen beide aen ^a'^»^'''*'
linke hand van den ftroom 'tlaefl;
twee mijlen van Poutcham quamen
's avonts tegen over het dorp i^y^fi^-jw» mtkum.
aen een wachthuis ter rofte. Door de
droogte des ftrooms en herde afwateringe was den ganfchen dag niet
,

Al deze dorpen waeren tamelijk
hoewel met ft echte
dicht bebout
huizingen of liever hutten maer lagen omringt met luftige landouwen,
bezaitmetrijs en andere granen.
Zy zeilden des morgens, den drie
en twintigften voor dag weer voort,
(wijl de wind noch goed was) en quamen ontrent negen uuren voorby het
Stedeken Binkin anders Minci» genoemt, gelegen drie mijlen van Ao«gimon , achter eenen berg, een weinig
landewaerdsin, aen eene fcheut Ai/«
geheten opdclinkerzyldcsftroom's
Min. Het Stedeken Mincing is vcrciert met fraeie gebouwen en een hogen toren die in het voorby varen
met zijnen top boven den berg word
gezien uitfteken.
Des naermiddaghs wierden in het
Voorby varen gezien de dorpen /f »/ke f Siaivang , en Twauigk : leggen-

;

;

[

:

:

j

:

^

,

1

i

|

,

{

meer gevordert, als drie mijlen ,op
verfcheide koerfen , volgens den loop
des ftrooms.

Des morgens

,

,

Iwmuigh.

om

:

,

'Tikfoy/'..

,

tot ieder vaertuig ,twee Koe-

ken ontrent ten acht uuren en quamen op den middagh voorby het
dorp Kaukawa , gelegen aen de linke J^ukaw*.
hand des ftrooms, een mijlc van Chukauw , en tegen den avond te landen
aen een plaets , Poutcham genaemt, ToMtth»m^
daer eenige vervalle huizen fton-

;

Bontong.

-

,

men zy,

ften

,

den zes en twintigweder ter reize gekomen wier,

,

den zy over klippen en droogten hene getrokken
welk door de herde
:

ftorting des ftrooms vry yzelijk

om

en niet zonder gevaer was:
bleek aen het vaertuigh van den

te zien,
als

Hofmeefter ^«uif «t)OAf .-want dit een
weinig buiten den w&g willende om
va-

.

van

S'ina

varen raekte datelijkcn op een klip,
en ging te gronde. Ter nauwer nood
wierden noch de goederen gebergt,
,

.

of
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den doortocht van de brug 7at) zc<r
vriendlijk ten zijnen huize termael-

tijd genood. Wanneer dan met de
demceftealwatnatwaeren)
vaertuigen aen een poorte van de Stad
(hoewel
en in 't nazien bevonden toe te beho- gaen ftii leggen was begaf zich Fan
ren den Tolk Genko. Dees had dezel- //oo/-«neifènsA^(?/É'/en zeer weinig geve op den naem der Kompanjie in het volg derwacrts. Hy vviert van Sjouhonvacrtuiggefcheept; beflaendein twee tok zeer vriendelijk bewellekoomten
ontfangtn ook zeer treffelijk na de
kiften met zes pakken fwarte lakenen
zulx d' onzen daer weinig fchadeby Sineefe wijze, met hetopfchaffcn van
als alleen aen het nat worden verfchcide difch-gerechten, onthaeld.
leden
vancenigvoorraed hoewel van wei- Over maekijd was ook geen gebrek
,

:

•

;

nig behmg.

V2LnlVayangs of gefpel.

Weinig aenrherkens waerdige redeDes namiddags voerenze voorby
de dorpen Kantang en Poinpang leg- nen vielen daer voor. Alleenlijk vroeg
gende beide aen de rechter'ianJ des Sjouhontok : of d' onzen QueLng noch
ftrooms en quamen des avonds voor hadden hoeveel volks van d' onzen
een wachthuis Bokkay genoemt aen daer noch op lag?ook hoe veel dorpen
daer zy ter nacht-ruft ble- al onder hen gebragt waeren Na daer
te landen
ven. Slechts twee mijlenen een hal- op geantwoord te hcbbcn,vertrokken
ve was iii dit etmacl met grote moeite weer tegen ditvi avond, aen den oever,
by hunne vaertuigen. Aldaer vongevordcrc
Den zeven en twintigften des den zy aleenigeververfchingeftaen,
morgens, zijn weder met den dag ^ er- door orde van den Krijgs-overfte getrokken, en zagen des voormiddags, bragt. beftaende in een koebeefte,varonder het varen verfchcide papen kens, een parthye hoenders,enden en
huizen en gehuchten, aen wederzijde groente. De brengers wierden mee
van den ftroom gebout in her han- vijf rijxdaelders zilver befchonken.
gen van 't gebergre. Waeren des na- Van gelijken wierd ook vereert volmiddags, ten vier uren, tegen over de gens 's Lands gebruik
de fVayang
dorpen Segbia en 5io«^,fchuin stegen Ipeelders als medededienaers, die
elkandre overgelegen, ontrent twee de fpijze en drank hadden aen - geen de paerde knechts , ieder
mijl van het wachthuis Bokkay. Ten bragt
vijl uuren braghten zy het aen een
vijf rijxdaelders.
wachthuis Soujong ter rufte, daerzy
Des avonds verfchcen Sjouhontok
ook den volgenden'nacht verbleven. in perfone aen den oever en een
Dezen dagh was met groot gevaer weinig tijds daernahetOpper-hooft
twee mijlen en een halve om de weft der Stadt. Dees was een fraei en op,

?

:

,

.

''.

:

,

,

,

,

,

:

-

,

:

man met

een lange baert , op
in de rou gekleed,
over het affterven van eenen zijner

gevordert.

recht

'sMurgens vroeg, den acht en twintigften, ftaken zy van voor het wacht-

de Sineefe wijze

huis Soujong ter reize, en vervielen ontrent negen uuren tulTchcn twee gro-

Zy bewellckoomden den
Ambafladeur andermael zeer vriendelijk desgelijx hunnen Wacht-mandarijn Hiulauja
die op de maekijd
van Sjouhontok niet had willen verfchijnen
fchoon verfchcide malen
al verzocht was. Na onthael
door
d' onzen met een kopje Spaenfchen
wijn zijn zy weder vertrokken, en
bezagen in het weg gaen de paerden,
osjesen Zandel hout doch konden
naerdiendeduifternis al begon te vallen daer weinig befcheids van krij-

ftaende aen wederzijde van
den ftroom, op bergen. Achter welke
te torens

,

^cSi^dxJtMping oï Jenpingjoe gezien
wierd gelegen ontrent een halve mij,

Ie verder.

vrienden.

:

,

,

,

Ontrent den middag quamen zy
,

te landen aen de Stadtjenpitufoe. Fan
Hoorn door de bruw voor de Stadt in
den ftroom op vaertuigen gemaekt,
komende wierd door twee perfonen,
van wegen den Krijgs overfte dier
,

,

-

placrfe,

,

met name Sjoubontok, (die aen

,

;

,

gen.

N n%

Sjoti'

:

'

,

Derde Gezandcbap na

ig^
Sjouhontok

(daer

vertrek,

zond, na zijn

Keizerrijk

't

j

den onzen

ter

vereering.ecnigc monc-

kolt van Ganfen en zes pikol

;

(leren
liefde

rijs.

hy met den tolk Mouris op gi'
avond van gefproken had) geonderrechten

t'

van

insf.'elijx

;

Des avonds zond d'Ambaüadcut d'andere Hceren die hen in hunne
den tolk Mouru fanfe» yii by ^Qtï verzoeken konden behulpzaem zijn.
De Sekritaris, na zijne wederkomten einde
krijgs-overfte Sjouhontok
te vernemen; hoe onze zaken in P*?- fte.deed vetü^g-.Sjouhontok 't ontwerp
,

,

kiHg gefchapen ftonden

:

derfchenkaedjen vertoont te hebben.
Waer op hy gczeid had dezelve ten
dank aen te nemen met aenbieding
t' effens van zijnen dienft en goede
genegentheid t'onswaerds in alle delen. Na eenige redenen was hy door
den Sekritaris na de vier Zoutayjnis
gevraegt; van gelijken met wat Heerend' onzen in Peking, tot het bekomen van hun verzoek, te doen hadden. Hebbende al zijn volk laten vertrekken wierd doorhem daer op hei-

alzoo dces
,

Morris feei vry by hem was ,naerdien
hy, toen hy by de Sinefen een gcvangen was Sjouhontok toteenMeefler
gehad had. Mout is dan weder te ruch
gekeert, bragt tot antwoord, uit den

:

,

,

,

onfe faken zeer
wei ten hove ftonden en by hem aen
eencn goeden uitgang niet getvvijtelt
voegde
wierd. Maer daer waeren
hy daer by, grote Zoetayfins in Peking,
died'onzen moflen zitnte behevcn,

mond van Sjouhontok

:

,

,

,

waerdoor melijk geantwoord als d' onzen in
zy al zouden kunnen krijgen wat zy Peking quamcn de vier eerfte Raden
en op hunne zijde krijgen

:

:

,

,

begeerden.
Vorders had hy verfogt,

\

datMoaw

den AmbaOadeurzijnentwege wilde
verzoeken ingevallen de Keizer met
den Ambafladeur over het bemagtigen van Tayouun of Tyivan quam te
:

Iprcken, (gelijk buiten twijfel liond te
gefchicden) d'Ambafiadeur als dan
zijnen perfoon geliefde gunftelijk

voor

dragen

te

,

:

om neffens d' onzen

alzoo hy daer
noch vrou, kinderen en veel goedeTyM^dw te gaen

winnen

:

,

ren had.

Des morgens den negen en twinzond Sjouhontok weder ver,

tigften

,

fcheidcn vcrverfching, terfchenkaedJe, als hoenderen verkens, groente
en goede pady voor de pacrden: want
depady , daer ontrent vallende niet
,

.

of Z<>Ê'/i3yf«'^ van den Keizer, (die gedurende delTelfs onmondigheid het
Keizerrijk beftierdcn) moüen zien
op hunne zijde te krijgen. Zeer licht
was dit om re doen, mdicn zy daer
vertioude luiden toe gebruikten, die
dezelve van hunnent wege aenfpraktn want zy veel van geld en goed
hielden. Hy zelf om den onfen daer in
behulpzaem re zijn, zou een briefje
naer Peking Ichryven , aen zekeren
Mandarijn die aldaer in aenzien ^vas,
en voorhene zijn tweede perfoon
geweeft. Deze zou hen als dan wel
te recht helpen Ook was door hem
aen voorname Raetsheeren ieder een
zwarte jonge vereert , die mee zijne vrienden waeren, en den onzen
hunne Mceüers wel zouden aenwij-

;

i

tegoed is, door de hairighcid. Voor zen.
al welke gefchenken den zelven in
Zy moften niemant aldaer veel bevergelding,door den Sekritaris Fander trouwen aeng.ezien veelelozefchalDoes , het nacrvolgend vereert wierd
ken by hen komen en zeggen zouals een roer : een paer piflolen : twee den zy deze en gene grote Heeren,
'vergulde feepmejfen : ketting harnfleen- daer zy het nochtans in 'er daet niet
koralen : een (luk harnfieen van een pont waeren gelijk hem zelven in Peking
en tien el krah-root laken : beneven was wedervatrcn. Dies hadden zy
een ontwerp van de fchcnkaedjen
wel op hunne hoede te wezen, en ook
om , in gevalle hy die nu niet zou wil- het volkje met hen van Hokjïeu uitlen of derven aennemen, daer mede gegaen niet meerder te zeggen als
tot hunne wederkomftc te vi'achten. zy wilden hebben, datzy wiften: geOok was den Sekritaris Fan der Does merkt deze toch niet veel t' hunnen
belaft, te verzoeken den onzen een voordele zouden uitwerken
Maer
weinig, wegens de vier Zoetayfmgs, zoo d' onzen de vier Raetsheeren
al

'

:

:

:

,

,

,

voor-

i

;

van

'

i%s

ofTaifmg.

Sifta,

geerden 't zelve konden bewaeren
en in Peking weder geven, zoo is het
den Hof- meefter Ruwenoort te bewaren gegeven
om te zien , hoemen in Peking daer meê zou handelen. Tegens den avond vervoegden

voornoemt, op hunne 2ijdequamen
te krijgen en daer by de Ltpoum of
Voorfpraken der vreemdelingen (die
ook al wat verzocht word by gefchrift acnden Keizer, of, om zijne

,

,

,

:

,

tegenwoordige jonkheid, aendevier
gedachte ecrlle Raetsheeren vertonen,) hen zou geen van 't verzocht
geweigert worden. Daer waeren,
voegde Sjoubontok daer by noch verfcheide Ampt-genootfchappen van
Raetsheeren , die hy mede wel tot
d' onzen zou genegen maken. Wel
zou dit gene fchade zijn maer gemerkt deze met hunne zaken niette
doen hadden was daer weinig aengelcg«.n. Voorts deed Sjoubontok, wegens 7)\v.in , het zelflle verzoek

d'

onzen zich weder by hunne

bar-

ken.

De

St:xdtjenping oï Jenpingfoe ,de

tweede Opper-ftadt des Landfchaps
van Fokien leid in het opvaren aen
de linke hant, of aen den weftelijken

.

,

oever des ftroomsM/w vanwaerzy
allengs met haere gebouwen tegen de
heuvelen en 't gebergte opklimt in
een zonderling luftig enaengenaem
verfchiet voor de genen, die dezelve
langs den droom
verby varen:
Mouwant
aen
de noord-zijde beflaet zy
't geen 's daegs te voorede tolk
ris van zijnen: wegen aen den Am- de helft van eenen hogen berg, daer
de muur over heen loopt en loopt
bafla deur had gedaen.
In hetaffcheid nemenbedanktede vervolgens aen de zuid -zijde wtêr
Sekritaris hem voor zijnen raet en laeg af.
Van de buitenzijde is ditGebertrvertrok aldus weder.
tefchierontoegangkelijk
wierd
waerovcr
De ontworpe fchenkaedje
dan, niet zonder grote moeite voor ook de Stadt zeer fterk en zoo te
den dag gehaclt , en, door de fchea- zeggen, de fleutel des ganfehen Landkaedje- meefter Putwans Sjoubontok fchaps is.
De Stadt is tamelijk groot en wel
toegebragt. Dees bragt in vergelding
vi^èderom vieren twintig pakken ftof- een mijle lang; maer niet boven een
fen, tot kleding voorhet gevolg be- halve breet hoewel zeer Iraei en lu.-

;

,

,

,

Mm

:

,

:

,

,

,

{

,

j

,

:

:

,

neven ecnige fruiten. De (lofïèn wierden ook aenllonds onder het volk

ftig

uitgedeilt.
Ktflgeh des

deun.

gebouwt.

Byna ieder huis ontfangt het watec
door pijpen of buizen van Bamboesried, uit het Gebergte welk naulix op

i

Des middags wierd door den tolk
LunLakko, van wegen zijnen Manda- eenige andere plaetfen in geheel Si»a
den AmbalTideur toegebraght gezien wordt.
rijn
twalef ftuk Sinees fchuit-zilver , tot
Alle eetwaren zijn 'er in grooten
vertering of koftgcld met te zeggen, overvloed en voor een geringen prijs
het zelve alzoo door den Keizer be- te bekomen
De ftraten en huizen
flclt te zijn
ook dat de Heer Am- krielen ook van menfchen.
bafladeur lufichen het beüek van zeAen d'ooft zijde der Stadt komen
kere grens palen toegeleid was twa- tvveegroote ftroomen te zamen , de
lef Kondarijns of vijftien üuivers: Min en Zi die aldaer een Meir mamaer Nobtl veertien kondarijns of ken waer door zy fcbier uit 'tgetwalef üuivers
Putmansxwzidkon- heel Landfchap Schepen onifanght.
darijnof tien ftuivers: eenen iegelijk Over ieder ftroom is een Schip-brugh
van het gevolg vijf kondarijn of vier geflagen. Daer zijn drie fraeie Tem:

,

:

,

.

:

,

,

:

,

:

ftuivers.

Men vond

goed

dit koft-

pels.

geld in beleefde termen te weigeren.
Het meeft Sineefch grof Papier
Dan alzoo deMandarijnsen tolken wordt in en ontrent dezelve Stadt
dit niet over zich dorften nemen, gemaekt ; maer het wit fijn, in het
raet bybrcngen het geen de Keizer Dorp, Siege genaemt, drie mijlen verbelaft had, zoodanig moftblijven.en der om de weft gelegen
Voorts
in gevalle zy het kollgeld niet be- valt daer niets te doen.
Diï
Nft ^
,

,

.

1

!

^f^^^tj'
^'"^'

Derde Gezant khap
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Dit heeft deze Stade /f"»//»^ ook
boven d' andere Steden des Landfchaps van Fokten, byzonder, dat d'inwoonders de algemeine tale der Geletterden , anders de Mandarijns of
Hof tale gcnoemt , doorgaends ipreken.
D' onzen bleven dien nacht wat
buiten de Stadt, aen d' overzijde des
ftrooms leggen.
Zijn des morgens
den dertighften weder van daer vertrokken , tot
acn een dorpje /:/ö«;ö«^, ontrenteen
mijle vunjenping gelegen, daer al de
vaertuigen weder byelkandre verzamelt wierden want zy een nauwcn
en zeer gevaerlijken weg hadden
moeten doorvaren. Na het aenkomen
dan van al de vaertuigen , begaven zy
zich weder op reize ontrent negen
uuren ; voeren des naermiddags voorby de dorpen Louquon , Hoeyong Linkentome en Tafa : waer van de twee
ccrfte acn dc rechte endelaefteaen
dc linke liand van dcnfttoom, en on,

,

Dorpje
Honjong.

:

,

Derpe»
Louqucn,
Lwkl'iucme
enTafa.

,

,

na. 't

Keizerrijk

trent een halve mijle van 'elkandre ge-

legen zijn.

Des avonds quamen zy voor het
dorp Ongfoutouw terrufte; hebbende
dien dag met grote moeite drie mijlen

I

op een noordelijken koers gevordert.
Zy vertrokken weer des morgens
vroeg, den een endertigften, enontrent acht uuren voorby een lang
Dorp BoKsjouko gcnaemt ten tien
uuren voorby drie Dorpen Liucuir
,

:

,

ongfou-

"""'

nonsjouh.

uncmr,

en uhaka : het cerfte cnfos]en,èa
laetfte, lagh aen de rechte handt '^^''*''van ó^tn flroom
het tweede aen de
linke, in een driefprong over elkandre. In het laeft wierd veel Papier gemaekt, blijkende aen verfchei de vaertuigen. met Papier geladen, daer voor
leggende, om na beneden tegaen.
Op den middag, wierden de Dorpen Konchian Sjoeukke en Tayp'ing in KonchUng,
het voorby varen gezien
de twee ^'"''''''•"'
''^^'"^'
ecrfteaen de rechte en hetlaefte aen
de linke hand vsn den flroom, dicht
Posjen

,

:

,

:

,

by elkandre gelegen.

Des

,

;

vaH Sina
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Des namiddags ten drie uren, qua- zijn dezelve wederom ingefcheept?
men zy aen het Dorp Chiakia»g al 't welk met verdraghen wenfchtoe'
waerzy bleven leggen, tot des ande- ging. Wonder vet en glat waeren de
door de goede
ren daegs. Dezen dagli waerenze, paerden gebleven
ftrooms
niet
wierden
des
voorzorge,
en
zeer hoog by
,
door de droogte
meer gevordert , dantwe* mijl en een de Tartaren geacht.
Des avonds wierden d' onzen door
halve.
den
eerden
van
hunne
geleids Mandarijns met een
morgens
Des
Sprokkel-maend gingen zy weer van deel gekookte en gebraden fpijze be,

,

,

,

,

en trokken des voormiddags
Dorpen; als Siejokaun , Itanvijf
door

daer

,

Na

,

tauw, Payapoe Sier»a,en Filietauw : de
twee cerfte lagen aen de rechte, en de
,

de linke hand van den
ftroom bragtenhet des middags aen
de Stad Kiettnittg of Kienningfee : alwaer de paerden datelijken uit de barken gezet wierden wijl de barken,
daer de zelve mede gekomen waeren,
te groot bevonden wierden, om ver
Dan dezen dagh
<der boven te varen.
geuc bequame barken voor dezelve
Kunnende bekomen , wierden zy in
een loots ter ftal gebragt, omaldaer
lot des anderen daegs te blijven en
niidlerwijlc barken voor dezelve gedrie laefle aen
:

:

,

maken.

reet te

Den onzen

wierd d'ingang van de
(ladt verboden, door het fluiten der
poorten , als zy wilden binnen gaen

200

dat zy aldaer qualijk eenige ververfchingh tot onderhoud bekomen

konden. Ja vermoght niemant aen
d'onzen iet verkopen , dan met verlof
van de Heren tolken , die overal den
baes fpeelden inzonderheitde tolk
Genko als bleek aen zekeren krijghsknecht , uit het volk van Sjouhontok,
Overfte der Stadt lenping : want als
dees voor den Ambafiadeur een weinigh groente gekocht, en hem toegebraghthad, wierd hyaenftonts, zoo
dra de tolken des verwittight waren,
uit laft der Mandarijns gevat, en wel
ftrengelijk gebonden. En zonder des
Ambafladeurs voorlpraek, die daer
over herde woorden met de Mandarijns had, foudenzy den zelven gevangen naer Hokfieu gezonden hebben: en 't zou hem dan wel een zuur
vifch-kopen geweeftzijn; maer wierd
om des Ambafladeurs wille noch los
:

:

.

fchonken.

was

dat alles weer vertrek-vaerdig

zy den derden de

verheten

,

Stadt Kienningfoe. Zoo beleeft waeren de Befticrdcrs der Stadt niet ge-

zy den Ambafiadeur eens
bewellekoomt of geluk terreize, in
het wegtrekken gewenfcht hadden;
hoch met het een of ander tot ververfching vereert: waer over d'onfcn ook
niet droevigh waeren
alzoo hunne
weeft, dat

,

:

kiften en kaften

ook

gefloten bleven.

De

Stadt Kienningfoe , de vierde
Opper-ftadt des Landfchaps , gele-

stadt Kim""'^"*-

gen aen den oofterlijken oever des
ftrooms M/»,wijktflechtsin edelheit
en waerdigheid ; maernietjngroote
voor de Hooft ftadt Focheu. Is ook
vrygrooterals/(?«/»/»g, doch zoo wel
niet

bebouwt

:

nacrdien veel lands,

welk bezaeit en beplant word
nen defTelfs mueraedje gelegen

,

bin-

is.

Zy

zeer effen , over al beftraet met keifteenen , en ook zeer volk-rijk. Dan
daer binnen wordt niets gedaen , als
een weinig grof papier gemaekt. Zy
is

wordt beftiert door twee Overften,
die by beurten het gezagh hebben
zonder d'een over den ander te zeggen heeft.
In Sina is velerlei papier en word
op verfcheiderlei wijzegemaekt te
weten van ftammen en bladen van
Bamboes riet van lompen van ka:

,

,

toen, zijde en hennippe kleden. Het
papier, van katoen gemaekt , wijkr
in witheid voor het Franfch papier.
In delandftreke ruchanfudesLzndfchaps van Huquang word zeer grote
overvloed van papier gemaekt , uit
het net en defl^lfs bladen welk aldaer groeit.
Des voormiddags, dan.nahet afvagelaten.
ren uit Ainningfoe ,\octcnze voorby
Den tvveden, na de vaertuigen voor de Dorpen Gaetchan Mafchetan en G»ttih»n,
de paerden klaer gemaekt waeren, Petchin : dicht by den anderen aen de
^niJlh^,
,

,

,

linke

:
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voorby de dorpjes Hoefuna en Naq/tn, ^"loefuA
en quamen des namiddags voor het '"^"•S"*-!
dorp ditiquan alwaer zy devaertui- j9;«"j«4P
gen met de paerdcn (die doorhaere
grote en droogte des flrooms niet wel
konden volgen,) inwachten. Dezelve dan gekomen klaegden de beleilegen.
ders
daer vanrdat gemelde vaertuigcn,
voor
den
avond
Zy quamen tegens
een vervallen en verwoed dorp Chia- met het trekken over de droogte.zeer
phong te landen daer zy dien nacht lek geworden waeren en niet wel
bleven leggen en wacren den verle- moghelijk waerc met de zelve, zonden dagopverlcheidekoerfen, hoe- der vermaken, vorder te varen. Dies
wel meeft om de Noord, drie mijlen wiert goet gevonden de paerden uit
dctarken re brengen en voorts over
en een halve gevorderr.
land
naer het Stedeken Poutchiy of
wierd
vierden,
Des morgens, den
en des zoo ander l]:)ellen Puchin te laten
het dorp Chia[>ho»g verlaten
voormiddags het dorpC/;/«c-/.'f«jp,acn gaen alzoo het niet boven vijfmijde rechte hand van den ftroom ge- ien van het dorp Quiquan gelegen is.
hand van den ftroom gelegen
het laeft ontrent een mijlc van Kienningfu : 's namiddags voorby de dorpen Kekan l'azieo en Gautamv ; de
twee ecrfteaen de rechte en'tlaefte
aen de linke hand van den droom ge-

linke

:

,

,

,

chir.phong.

,

,

:

,

,

:

,

:

legen, een mijle van Cbiaphong: des na

middags cenige gehuchten huizen
en Pagoden, aen wederzijde van den
ftroom. Des avonds quamenze aen
een verwoeft dorp Sjououa, gelegen
aen de rechte hand van den ftroom:
en hadden dien gehelen dag flechts
twee mijlen op verfcheidc kocrfen
met grote moeite gevordert.
Des morgens, den vijfden, ftaken
de vacrtuigcn weder op reize en lieten des voormiddags de dorpen Tachoe en Pagou op de linke hand van
den ftroom leggen quamen desnamidd.'igs voorby het dorp Swinckin,
gelegen aen de rechte hand van den
,

Sjciwua.

,

,

,

:

Srcinchin.

ftroom, en ten drie uuren re lande teS:ichi/ip.
gen over het dorp Suchiap de ruftplaetfe des nachts hebbende den ver
leden dagh maertwee mijlen en een
halve o\-> verfcheide kocrfen vertiert.
Denzeften, des morgens, vertrokken zy weder van het dorp Suchiap,
(alvvacr zy van Koelijs rot het trekken
der vaertuigcn verwilTclt hadden) en
des voormiddags voorby de dorpen
Tritenna,
T'mienna , Cholunga en Leantonq^^ alle
Cboiimga
drie aen de rechte hand van den
in Lcantorg.
ftroom gelegen des namiddags insLoijouaia
gelijx voorby de dorpen LosjoMiva en
en öichem.
Sichem
gelegen aen de zelve zijde,
en quamen tegens den avond tegen
iiochcchisn. ovcr het dorp Hochcchien ter ftilte.
Dezen dag was ontrent drie mijlen
,

,

:

,

:

,

Depaerdcn,geiukkeiijk uit de vaerwierden in het dorp
voornoemt in een huis gebragt, om
aldaer t' overnachten , en 's anderen
daegs weg te fpoeicn.
tuigcn geloft

,

De Woimee^tx: Ruwetioort nefïèns
den tolk M<7«r«, en devierperfcnen,
die de zelve opwachten gingen daer
neflens. Ook wierden door de Wacht,

,

mandarijns twalef Sineefe foidaten
tot geleide mede gegeven. Des nachts
blevenze met de vaertuigcn voor het
dorp Quiquan leggen.

Des morgens, den achtften, zijn zy
weder met den dag van het dorp Quiquan vertrokken insgelijx gingen de
;

paerden mede over land.

Quamen

des middags voorby het dorp Sous-

aen de linke hand van den
ftroom gelegen, en 's namiddags voorby een groot dorp of vlek Swipia: daer
by en ontrent ftonden veel verwocfte
huizenen woningen ook een grote
ftene of vervalle brug die over den
ftroom had gelegen. Waeren ten vier
uuren voor het dorp Chontewa, gelegen aen de linke hant van den ftroom,
een vierendeel mijls van Swipia en
quamen des avonds voor een wachtivenna

soiawerm»

,

swipia.

:

,

chontmn.

,

piaecs

,

daer eenige woningen fton-

den, ter nacht-rufte. Dien dag was op
verfcheidc koerfcn met groot gevuer
gevordert drie mijlen.

Des morgens den negenden hebop vcrlcheidc kocrfen gevordert.
ben zy weder weg gefpoeit
togen
Den zevenden gongen zy weder 's middags twee dorpen Gotanga en Gotangal
op reize voeren clcs voormiddags Quotinha voorby het cerfte aen cle"^""""'
,

,

:

,

;

:

rechte

\
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afgebroken brugh , eertijds tot een
overgang over den fl:room geflagen,
en quamen alzoo tegen den middagh
voor de Stad Poutchin de vierde on- ToHuhim
derhoorige Stad der Opper flad Kien«iw^yo^, gelukkelijk te landen. Aldaer
quam de Hof-meefter Ruwenoorthy
den Ambafladeur met zeggen
de
Paerden aldaer gifteren mede wel
aengekomenwaeren, en in 't huis geplaetft,welk voor hem bereid was, om
te woonen ter tijdt toe de Koelijs,
tot het dragen van 's Keizers fchenplaetfen
door den laeften oorlog kaedje vereifcht,gekomen waren.
fchcndig verwoed engefchonden:mct
De Ambafladeur liet door den Seoverblijven flechs van eenige ftukken kritaris , aen de mede-gekomen Manen brokken van muuren. Door het na- darijns vragen: (alzoo de huizing, tot
deren van den avond , bleven zy met zijn en des gevolgs verblijf bereid,
ai de vaertuigen aen een vlakken zeerflecht, oud, en byna onbequaem
zand-oever leggen ontrent een mijlc om te huisveften was) of hy zoo lange
van Poutchinfoe. Dezen dagh was drie zou mogen in de barken blijven, tot
mijlen op verfcheiden koerzen ver- tijt enwijledeKoelijsgckomen waetierr.
ren, en zy voort zouden reizen. Dan
Des morgens, den tienden voeren- aengezicn de Mandanjns zeiden,
ze ontrent ten acht uuren, dooreen het zelve niet mogt weztn , wijl al

en het tweede aen de linke
hand van den ftroom gelegen. Ten
middage \v ierd een 1 empel in het
voorby varen gezien , die over een
gracht of floot als een brug gcmaekt
was dacr by hoog water ook vaertuigcn onder door konden vaeren. Deze Pagode was tamelijk nadeSinefe
wijze vercicrt ging met een trap aen
d'eene zijde op, en was rontomgelloffcert met verfcheiden beeldwerk.
Zy voeren des namiddags voorby
het dorp Saloekia ; ook voorby vele
rechte

,

,

:

;

,

:

S*hekia-

m

,

,

,

,

,

O

o

de
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de gezien en overflag wegens de Koezoo
lijs moften gemackt worden
wierd goedgevonden, des morgens
vroeg, met de goederen en reistuig te
landen. VVacr op des namiddags voor
eerft d' osjes acn land quamen.
Desavondvvierdend' onzen, door
cenige Mandarijns van des Konhons
volk in Hokjieu met eenige ververinsgelijx door
fchinge befchonken
hunne Wacht-mandarijns. DitsVan
Hoorn aen ieder hunner alzoozynu
den onzen al verfcheide fchenkaedjen
gcdaen hadden, een zilver tafel-bort

\

|

^

kragt.

,

de niet dorftcn overtreden, met meerder Koelijs te geven,als de Pay inhielr.
In gevalle,gaf At/^ Hoornhen tot ant-

I

woord de Houpom en Pimpom

elfden wierden

al de fchenkaedje-goederen geloften
gebragt in de woninge voor d' onzen bereid. Deze was vry oudt, en in
dezelve zeer weiniggemak ja fcheen

in Pe,
kin^ die orde gegeven hadden, het dan

zeer wel te zi)n zy zouden het ovciv
khot.welkzy boven het vcrordeneert
:

,

j

j

ccreenvcrkcnskot, als een woninge
voor mcnfchen te zijn. Doch wijl
d' onzen niet beter konden moeften

len.

,

des nachts by de goederen geftelt,(alzoo dezelve in open plaetfen moeften ftaen, daer een iegelijk na zijn

:

,

{

1

aen niet gelegen lieren leggen aengezien aldaer voor hen toch niet te doen
,

:

was.

Den dertienden quam d'oppcr-kocMeefter gelijk de gelei - Mandarijns des voorigendaegs den Ambafladeur bekent gemaekt hadden in hun

:

,

,

om het getal

,

Moeite over
het getal dir
Koeliji

liragers

of

Den veertienden 's morgens quamen beide de Wacht-Mandarijns, nef,

fens de tolken Gemko

,

cnLunLako we-

der by d'cnzcn in hun Logement, met
acnzeggen , hoe het getal der Koelijs,

,

,

,

en gewigt der kalTen,kiften en pakken
op te nemen en overflag nevens de
Koelijs tot het dragen te maken. Na
het getal en gewigte van 't een en't ander opgenomen was, bevontmendat
tot het dragen der goederen zeshondcrt Koelijs vereifcht wierden.

Danditquam,zeided'Ambafla-

,

,

vcrfchijnen,

zelfs beta-

:

,

Logement

,

deur hem vreemt voor alzoo in Uokfieu het geralderkafl~en, enkanaflers
van het Gezantfchap en nafleep aen
de Gemagtigdcn van den Veldheer
opgegeven was die de voornoemde
goederen ook hadden bezichtigt, en
wel konden zien dat vele kaften daer
onder waeren die van geen twee man
konden gedragen warden. Maer niet
was'er aen gelegen want kregen zy
gene Koelijs behoefden het ook niemant dank te weten. Het had den vorigen Ambaiïadeurs noit aen Koelijs
ontbroken. Ja wierd den zelven ook
vry meerder eer en ontfag aengedaen,
alshemnugefchiede alzoo die gene
plaetfen doortrokken , of wierden
zeer fceftelijk ingehaelt en bcweliekoomt daer hem nu ten tcgendele de
Stad ontzeid en verboden wierd.Daer
de Mandarijns niet op antwoorden.
Hier en tullchcn komt de Stadts
Mandarijn , die over de Koclijs
het gezag liad perfonelijk in het Logement der onzen. Dies ging het
tuuchcn
twiften over de Koelijs
hemenide Geleids mandarijns hevig
aen. Niet wel geviel dit den Ambafladen, en liet ook aen den Stads Mandarijn voornoemt zeggen Hy wilde
over 's Keizers goederen en zijn reistuig niet gekrakeelt hebben. Zy zoudie meerder van
den de Koelijs
node hadden als des Veldheers Pay
.

zy het zoo voor lief opnemen.
Des avonds is orde op het waken

lijs

waeren

getal benodigt

:

welgevallen kon inkomen) tot bevryding van diefftal. Ook is aen elk op
'cernftigfte belaft, niet uit hetLogement te gaen als met verlof van den
Ambaftadeur: om den Sincfenalzoo
te betonen wijl den onzen d' ingang
ter Stadt verboden was zy zich daer

welk hun Pny of pas,
door den Veldheer hen mede gegeven, inhield: aengezicn daer op tot ieder kas of pak flechts twee perzonen
geftelt wacren
daer nochtans verfcheide onder wacren, die door geen
twee man, om haerezvvacrte, konden
gedragen worden
en derhalve wel
twee honderd dragers te kort zouden
komen: zeiden eindelijk, dat de Mandarijns van de Stadt des Veldheers or-

j

vereerde.

Des morgens den

verre over-

:

[

1

,

Gefthcnken

,

,

,

,

te lande ge-

tot het dragen vereifcht

trof hetgetal,

,

;

Keizerrijk

't

,

'

,

:

,

,

in-

,,

'van Swii

Des morgens,den zeflienden.quam
de Wacht-mandarijn der onzen Hiulauja met de draeg-ftoclen voor d' osjes in hun Logement. D'AmbafTadeur

DeStadts;
Mandarijn zich daer nader op bezinnendc, vondraedzaem zoo vele Aoeals d' onzen benodigt
lijs'te geven
waeren en neffêns d' onzen zenTahoe zy meerder
lauja te fchryven
Koelijs van noden gehad hadden, als
in hielt, zelfs te betalen.

1

,

j

beftont hem weer te vragen wanneer
:

:

hy 20U vertrekken waerophyancwoordc over twee dagen. D' Ambaf-

:

zijn pas inhield

:

met befprek

,
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ofTatJïng.

:

fadeur verzocht d'oorzake van de ver-

inge-

valle het den Veldheer beliefde zy toeving te weten alzoo de Mandahet overfchot der Koelijs, door hun- rijn op den veertienden dezer ook genen Houpon of Nobel in Hokfieu zou- zegt had, dat hy over twee dagen zou
den laten beialen gelijk dan ook aen- vertrekken. Hy zei de, die te zijn,
ftonds de Amballadeur van zijnent wijl de Koelijs, die zy meerder moflen
wegen een brieije aen den^Veldheer hebben,tot het dragen der fchenkaed;

,

,

:

jegoederen als de Pay van Talauja inDe Anihajjarieur zalnoit -vergeten de hield, door de Stads mandarijns noch
leleeftbetd en 'vrietidjchap zoo van Ta- niet gegeven waeren
maer hadden
lauja in Hokfieu heeft ontfangen. En belooft alles tegen overmorgen zon-

van Hokjieu fchreef in dezen zin
,

'Briifam

dm

Veld-

heer

van

Utkfieu.

:

,

!

:

,

derfeilzou klaerzijn: metbyvoegen,
hy zelf wel wilde, d' onzen al wegh
waeren.Hem was immcrsjeide d' Am-

gelijkerwijs d' Amhaijadeur niet twij-

m

f^Talauja zal den Hof/anders
Hokfieu -voorts hchulpzaem engunflig
zijn geiveefi , zoo -verzoekt d" Amhafjadeur Talauja geliejt -verzekert te zijn,
datd Amhajjadeur aen 't Pekingje Hof
en hy al de wereld niet zal zoeken te doen
oftefprekent geen^z\z\i]3i onaengenaem
zal zijn. D'Ambaffadeurii met Chinkon
alhier in Poutciiin 11»^/ aengekomen
en bevind meer Koelijsx'^w node te hebben als op de Pay vanTahujuzijn geftelt. By zoo verre Talauja zulx mogt begeren, d' overige zul/en door onzen Houpou in Hokfieu worden letaelt. D'Am-

felt

,

bafladeur kennelijk
,

^

misnoegen
,

naem

zijn. En zoo het quam te gebeuren zy in Peking daer over aengefproken wierden.hy als dan kon getuigen, het zelve niet by hen; maer by de
Mandarijns toegekomen te zijn, die
zoo lange,met hunne AöÉ-Zi/j te geven,
wachteden.Zo veel werkte defe reden
uit, dat tot het dragen van het Zandelhoutal Koelijs quamen. Deze gingen
ook met het felve voor uit , teroorfeke het door zijne grote en langheid,
qualijk over 't gebergte te krijgen was.
Denachiienden, 's morgens, qua-

zent jaer levens.

Dit brietje aen hunne Mandarijns
behandigt vraegJe d' Ambafladeur,
,

,

wan neet zy zouden vertrekken? Waer
1

dagen.
Dies hen d' Amballadeur
voorts vraegde.of de paerden en osjes

men honderd Koelijs in hun Logement,om een aenvang met het binden

op morgen wel voor uit zouden mogen gaen: aengezien d'osjes zeer langin het voorttrekken waeren.
Dit door hen toegeflaen , wierd date-

zaem

:

waer in d'osjes zouden gedragen worden , alzoo het gaen over de bergen,
voor dezelve onmogelijk zou zijn.

Wel
len.

het d'Ambadeur hem dit gevalWaer over het vertrek der zelver,

desgelijx van de

wierd.

paerden geflaekt

der fchenkaedje goederen te maken,
en als dan met hunnen laft nefièns de
paerden en osjes,voor uit te gaen. De
Sekritaris l'an der Does zou met dezelve den voortroep hebben,en 's naniiddags door den Ambafladeur en Nobel
en d' andere reisgenoten gevolgt worden. Dan alzoo een der paerden, buiten verwachten , een quact feer aen
't hooft boven het linker oog kreeg,
vond d' Ambafladeur goed noch eenen dag of twee tot Poutcbin te vertoeven , en aldaer mede noch een
paert,
Oo z
,

tot derzelver vertrek toereding

gemaekt. Maer des avonds quam de
Sineefche Schryver Sjuko z.eggen,hoe
de Mandarijns ftoclen lieten maken

,

Onder-koning Singlamonghzdden betoont. Dieszou het
zoek maken van zoo veel tijds nu weder hier, hen mede niet zeeraenge-

baffadeur wenJcht'\z\2i\x\iL honderd dui-

lijk

de Lepoiis eenig
over hun lang blijven tot

Hokjieu aen den

,

op zy antwoorden van over twee da-

,

!

:;
•

Gezai7flfchap na

Derde

292

paerr,torgC7eirchap vanhctgcqueft,
te houden om té zien hoc het zich
in dien tijt met het zelve zou toedragen en als dan orde geven 't zy tot
,

van 'tzelve paert noch voor
éencn wijle ofwel dat het al dan mede zou volgen. Dies de Sekritaris
met twee paerden.d'osjcsengczeide
hondert A'o^///x,methunnenlaft,voor
te 'volgen des middaghs,
uit ging
door Nolelcn Putmans met al d'ove
verblijf

,

,

;

,

,

rige fchenkacdjc- goederen.

zoo het binden der

Dan

al-

,

zelver te lans;

de rcize van SohelcnPutniiinsxot 's anderen daegs 's morgens
acnliep,

is

uitgeftelt
Vertrek 'uart

Foutchm.

:

die toen

dcur

paert

nefïèiiS 'tzelve, \:\n Poutchi»,

,

quam na een halve
,

Olian.

voorby het dorp
/^o«/cy!w gelegen

Sifanly.

\

ook vertrokken.

nu weder buiten gcvaer was, vcrrrok des morgens
den eeri en tvvintigüen d'Ambafla-

Wanneer her

voorby de dorpen

mijlc reizens, en

Olian
:

's

,

vijf

,

Z^ van

namiddags noch
en Souqu-n-

i'i/'j;?/)/

ook voorby vier afgoden tempels
ofPagoden,en met den avond aen het

/)'

hetzelve hunnen weg vervorderden
komende tegens den avond in het
dorp Limatkova om te vernachten. Lhnatho\.
Dezen dag was ontrent vijf mijlen gefpocit vierinhetLandfchap van Fokien en een in dat van Chekiang.
In vruchtbacrheid
luftigheid en Lantfck^
rijkdom ;macr niet in grote overtreft T""" ^^'^
^'
hetLandfchapvanC/jf^/a»^ald'ande- "
reLandfchappen. Het begint ten zuide op de Noordcr brete van zeven en
twintig graden en vijf minuten
en
eindigt ten noorde op een en dertig
graden en vijf en twintig minuten, een
Üreke van vijf en zeftig mijlen
e
grootfte brete, van 't oolle na 't wefte,
komt byna op een zelve matt uit.
Het Landichap van Cbekiang leid
ten oofte aen de zee;(van waer d'overvaert na het eiland Japan, op zijn fmalfleis en niet boven een dag veiiens,
zoo eenigen willen , met een voorwint) ten zuide en zuid -wefte aen
'tLandfchapvan/oytifw; tenwefteen
noorde aen dat van Nanking ; raekt
defgelijx in 't wefle met eenklein ge:

^

,

Keizerrijk

,

,

,

V

.

I

l

deeiteaenAAï»g/f.
de nachtruft-plaets.
HetisverdeiltinelfgrotelandftreDen volgenden dag wierd door
belet van fnccu en reaen in het dorp ken , byna zoo goet , als zoo vele
Landfchappen ;ja, een alleen onder
Guliaen het moi weer afgewacht
Den drie en twintigften het weer die, als Hangcheufu , de Hooft land
tamelijk tot bedaren gekomen hoe- ftreke, ismagtig om een volkomen
wel de bergen noch overal met fneeu Koningrijk toe te ftellen. Als daer
bedekt lagen, floeg d'AmbaflIideur 7.i)t\,Hungcbeufu,Kiahingfii,HMcheufu,
Niencheuju, Kinboaju ,Kiucbeu{u ,Chuuit hetdorpC«//jf« op weg: trok des
voormiddags over een hogen bergh, cbeufu, Xaobiugfu,Ningpofii,Taicubeudaer een pagode op ftont ook door Ju. Fencheufu : ieder met verfcheide
zeven dorpjes, met namen H«)/j:yp«jy- grote en kleine Steden onder hacr,
touiv,Hangpou,Outanga,Ontongne,Kieu- ten getale van drie en tachtig. Voeg
moe, en Oufalinga. Ook aldaerwicr- hier by d'onbemuurdeplaetfen, oiv
den verfcheide Pagoden gezien die tclbare kaflelcn , en volkrijke dorinhct hangen van 't gebergte ftonden. pen.
Trok insgelijk des namiddags voorby
De Hooft - landftreke Hangcheufu
de dorpjes Meuana Loutiatona Go- paelt noord-wacrts aen Hucbeufu en
linia Longkia Kiekova en verfcheiKiabingfu : ten oofte aen den ftroom
de gehuchten van Pagoden, daer hier Cbee gelegen tuftchen Kiabingfu en
de weg vol van ftaet ook de bergh Xaobingfu: ten zuide aen Niencbeufu
Liougtouw verciert op zijnen kruin ten wefte aen het Landfchap van //<?«met een grote Pagode van dien zei- king.
ven naem. Alhier fcheid zich het
In aeloude tijden behoorde deze
Landfchap Fokien van dat van Che- landftreke onder de koningen van ^7 .
kiangoicbetchiam: en ftaet deze tem- wierd namaels in bezitting genomen
pel voornoemt op de fcheid - palen, door de koningen C«. Door den Stam
Dies zyuithetLandfchapvan Fokien Cbinw'ieïdïyCientany genoemudoot
in dat van Cbekiang ovcrftapten en in Keizer SuizWeteeiÜHangcbeu : door

dorp

CaZ/jf-»,

j

,

!

,

,

,

j

,

,

I

:

i

[

I

,

1

'

|

,

,

,

,

\

,

|

j

;

,

'

,

!

1

,

1

j

,

'

den

^^'«''«%

va» Sina ofTaiJing.

den ftam Tang Jukang ; door Sung,
Liïigan : maer de Stam Taiming her-

\

:

ning, Tuyang,)ulang , üugan , Tucien,
Sinching,Changhoa.
De tweede Landftreke ^iah'mgju,

\

\

\

;

\

i

,

f;[^^«

verrch-watcr; heeft pracht van"gebou-

gen

,

bloeit in weelde en rijkdom tot

dertelheid toe.

Van binnen

is

de

Sradt gins en weer deurlneden met
grachten daer vele ftene bruggen ovcr leggen met fchoeingen van gehouwen vierkanten fteen.
Al de Itraien, cenzeltzaem werk,
zijn met kunftig geboude galderijen
,

,

geboort, waer onder men in den regen , droog en veilig kan wandelen.
Binnen en buiten de Sradt zijn vele
triumf bogen opgerecht: aeh de weft^ijdc, zelf op den oever der vaert, alleenlijk op een eenige plaeftfe, daer
men tefehepe verby vacrt ten getale
van zeftien , uit herden marmer in
,

't

vierkant gcfticht.

De iandfireke Hucheufu was voorheene een Koningrijk op zich ze'f,
Tung genaemt welk door de Krningen van U in bezetting genomen
wier: daernadoor /^/^ ; toen door C«.
De Stam Qn gaf deze landftreke en
haeropper ftad dennaem vanf t/,vw^.Tangdicn \ an Hucbcu dat Mcir-i'adt
gezeid

,

Ichreden ; defgelijx een heerlijke
toorn met negen tranien. Al d'oevers
of wallen der grachten, buiten dcStad,
zijn met vierkanten gehouwen fteen
opgchaelt en leggen over de zelve
fteene bruggen gcflagcn
van deze
tig

:

;

om

de nabj'gelcgenis der
Sradt ae:i het Meir Tai : want hu bedier een Meir
en (/."« een Sradt:
Sung deed hacr Chaok/no noemen;
maer de Stam Taim'mg herftclde den
ouden naem van Hucheu.
Men heeft'ervij: Helden rempels:
de voornaemftc is binnen de wallen
der StadtZ/w^f^, den vijf eerftenKeiis,

j

zerentereeregefticlit.

De landftreke Hucheufu begrijpt
zes Steden: Hucheu, Changhing, Gankie Tecing Hiaofung IJukang. Gan/•/fiseengrobreStadt.
De Stadt Hucheu word onder de
grootfte Steden gerekent bloeit in
koophandel en rijkdom, en munt uit
,

,

,

,

in deftige

gebouwen.

De vierde Landftreke Niencheufu,
een berg en heuvel rijk geweft paelt
ten oofte aen denftroom Chee : ten
zuide aen Kiucheufu : ten wefte aen
het Landfchap van Nanking: ten noorde aen de Hooft- landftreke Hangcheufu. Zy wierd eertijds Suntu genaemt;
door den .Stam Han Lecheu : en eindelijk door Sung Niencheufu.
Deze landftreke begrijpt zes Steden Nieni.heu Xungan , Tungliu,Suigan Xeuchan^, fuenxui.
De Opper-ftadt Niencheu leid op de
by een komfte van twee bevacrbare
ftromen ,ó.cSingan enChe die onder
de wallen in elkandre vloeien.
,

,

,

:

Daer vertoont zich ook een ftene
brugge, met veele bogen lang zeven

tcnnoorde

,

,

ge noemt was.
DcStadt A'/.f/'/«^, denoordelijkfte
dezes Landfchaps, leid rontom in

:

,

onderworpen: maer verkreeg,

door aenwas van rijkdom en grote,
onder den Stam Taim'mg de waerdigen
heid en tytel van Opper-ftadt
vvierd Kiahing, daerze te voore Siu-

zeerveeleboogen.
De derde Landtftreke Ilucheufu

:

'

cheu

,

LandlchapNan Nunking
aen het Meir 7'^i.

,

,

Pinghu, Cungte, Tunghiang.
Wel eer wasd'Opper-ftadt Kiahing,
een kleine Stadt en d' Opper ftadt5<<-

der grootften getelt om niet te
fpreken van d' andere van minder belang , in een oneindelijk getal met

paeltten oofteacrt A/^/v^^^^.-tenzuidezen Hawgcheufu : ten vvefte aen het

bevochtigt aller wegen metftromen

enmeiren, paeltrenoofteaendezee:
ten zuide aen zekeren zeebocfem en
acn de landftreke Hangcheuju : ten
vvclle aen Hucheufu : en ten noorde
aen de landftreke Sucheufu en Sungkiangfu des Landfchaps van Nanking,
en met een gedeelte aen her meir Tat.
De landtftreke Kiabingfu bevangt
zes Scedtu Kiahing Kiaxen, Haiyen,

^

totacndeHoofc-ftadt, worden veertig

j

ftcldcdcn nacm van HaKgcheu.
Dcze landflrekc bevangt acht Steden Hangcheu , d'Oppcrftadt , Hai-

2p

,

,

,

De vijfde

landftreke Kinhofu paelt
ten noorde en oofte aen Xaohingfu:
ten
dcigelijx ten oofte aen Taicheuju
.•

O

o

7,

zui-

Namen.
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2uide aen Chucheufu : ten vvefte met
een gedeelte acn Kiucheufu : en met
het overig acn den ftroom Che.
Koning Leang noemde deze landllreke en haer Opperltadt allereerft
want de
AVw/jodf, dat 's Vcnus bloem
Sinefen zeggen dat de ftcrrc Venus,
meteen andere, die zyr»»/» noemen
:

i

(r«;?///bedieteenftrijdbarevrou :Pal-

zouden onze Poëten zeggen) over
cenen bloem geftreden hadden en

las

,

:

naerdicn Vcniis

zy

die

d' overvvinfter bleef,

dat 'sgoude flerre,
was hierom de Stadt den

K'ngfing
,

als

Stadt Kuguï genocmt^
want de Tarters in wier gezellchap
hy reifde, zeggen inplactsvan C/;£'«,
,

bediedcnde beide grcoteStadt.
Paulus van Kugui lichtelijk
Kukheu heeft konncn fmceden.
De zevende Landftreke Chucheufu, crem
gelegen tufTchen dichte en grote be len.
gen, paelt ten ooftc aen Vencheufu:
ten zuide en weftc aen het Landfchap
yznFokien: tennoord-wefteaen Kulcheufu : tennoorde acn de landftreke
Gui

:

Waerom

f,

Ten tijde der Koningen was dit gemede veranderingen onderwaring. De Stam Tang gaf den naem van

of men

wefl;

Venus-bloemzcide.
De Stadt Kinhoa was eertijds zeer
groot en met prachtige gebouwen
vercicrt
macr wierd in den laeften
Tartarifchcn oorlog , dien zy lang
^veQvi\andhood,byn2g^n(chaenkolen geleid
is heden evenwel eenigzinsherbout: inzonderheid heeft een
ftene brug, aen de weftzijde der Stadt,
haeren voorigen luifter bekomen.
Dezc Landftreke heeft acht Ste-

'

Taming dien van Chuchcu.

Hocheu

De landftreke

:

;

Steden

C/;«f/jf/</«

.-C/'^r/jfz/jd'

Opper

bezit tien

•s'"^«'

ftadt,C/'«^-

tief^,Ch^/ja^^,Sungya»g,Su/cha»g,Luf^g-

civen
Knigjven Junho
Siuenping,
Ktngmng. Daer zijn drie uitftekcndc
,

,

:

steden.

word deze

Khihoafu

,

noemen
naemvan Kinhoagcgcstn,

Keizerrijk

fia 'i

tempels,

De Stadt Chucheu is volkrijk

;

,

en ge-

legen aen den ftroom Tung : langs den
welken men te fchcep tot aen zee kan

den: Kinhoa, Lanki ,Tungyang,Yu,JuMg- komen.
De achtfte Landftreke Xaohingfu
hang , Vuy Pukiang, €n Tanki.
By d'ecrfte kleine Stadt ifl»^i leid paelt ooftwaerts aen Ningpofu : ten

Grmi-{»-

,

:

den ftroom noorde aen den ftroom C/f»/d»g ten
Che voor weinig jaren van nieus en wefte aen dien van Che tegen over de
beter herbouwt, dan d' oude, die de Hooftlandftreke Hangcheufu-.'m 't zui-

ook een

fchip brug over

.-

j

,

,

ten oofte aen Kinhoafu: ten zuid-oofte
ten zuid wefte aen
aen chucheufu
het Landlchapvan lokien : ten wefte

de aen Kinhoafu tnTaicheufu.
De Stam Sung heeft allereerft dit
geweft met den huidigcn naem van
Xaohing befchonken maer was voorhene door den Stam Tang , Jucheu gcnoemt.

ten noorde aen
regering der

zeven Steden Xaohing, Siaoxan ,Chu-

Tarcers verbranc hadden.
Grens- palen.

DczefteLandftreke Kiucheufu, de
zuiderlijkfte dezes Landfchaps, paelt

.•

aen dat van Nanking
Niencheufu.

:

Onder de

koningen was dit geweft nevens de
twee voorige grote verandering onderworpen. De Stam C/« noemde de
Landftreke en haer Opper ftadt, na
,

,

,

De

landftreke Xaohingfu begrijpt

steden.

:

kt

,

7'ujao

,

Xangiju , Xtng , Sinchang.

De Stadt

,

A'^joZw^ zelf wijkt in gro-

maer niet in nettigheid voorde
Hooft ftad z' is gelegen aen een zeer
ganfch Sina ingenomen te hebben, bequamen oort rontom in 'tverfch
Taimo : Ilan Singan : den huidigcn water: beeld wonder wel de Stadt Vcnaem gaf de Stam Tang.
netienuit, uitgezeid datzyinverfch
te

;

:

,

,

Steden.

Zy begrijpt vijf Steden : Kiucheu,
Lungyeu Changxan ,Kiangxan,Kaihoa.
De Stadt Kiucheu is gelegen aen
den oofterlijkcn oever des ftrooms
Changyo : drie dag reizens van het
Landfchap van fokien , door hoog en
,

bekommerlijk gebergte.
By Markus Paulus de Venetiaen

water en fraeite van al andere dingen
Venetien verre overtreft. Zy pronkt
met heerlijke Stads en burger gebouwen. Geen ftraet is zonder gracht of
waterleiding; of, om beter te zeggen,
men heeft'er gaieftraten en niet daa
burgwallen ; ter wederzijde beftraet
met zeker flag van vierkante fteenen.
,

Van

I

vait Shia

tf
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Taifinq^.

De Opper- ^adit Ningpo gelegen op
dien zelven fteen 2ijn ook de
muuren der huizen opgehack; 't geen de by-eenkomfte van den Stroom In,
bezit veele
in Sina heel wat ongemeen is en zel- en een gegraven vaert
den gezien word. Vele bruggen van heerlijke gebouwen dcfgelijks ook
Van

,

,

,

;

,

den zelven flecn gcmaekt, leggen binnen de wallen o ver de graehten maer

devoor'fladt.nadenootd zijde welke tot vier ftadien uit-gefltekt leid.
Aen den oofterlijken oever der ge,

;

niccweinigercn veel groter, over zekere vaert, welke ooflwaerts van de
Stade af ftrekt en over andere waterleidingen. Drie dag varens llrekt deze vaert verre en heeft d' oevers ter
wederzijde met dien zelven üeen, in

I

,

,

'

,

't

vierkani

,

;

Om

gehouwen, opgehaelt.

het uitvloeien des waters re beletten
en (luiten leid op het einde dezer
vaert eenftcne dijk of beer: daerzekerc luiden tot het' overhalen der

melde vaert,{laen verfcheidentriumfbogen opgerecht en twee toorens,
met zeven tranfen. De oevers zelfs
der gemelde vaert zijn met wallen
van gehouwen fleen opgehaelt. Op
het einde word het water door een
fleencn dijk of beergeflut waer over
het vaertuig in de revier gehaelt word.
In de kleine Stadt Cuki, is zekere
brug gemaekt met fteene jukken en
houte balken lang drie honderd roeden. Een andere is aldaer zeer hoog,
merdrieboogen .ganfchvanfteen.
De tiende Landllreke Taicheufu,<^("' f*:

,

j

,

,

dennaeftvolgcnden
gefteltzijn
zyis
vaert te Brengen
die
(chepcn,
de
Siadt
voor kleine
na
Ningpo varen macr de groten gaen
''"'
een grote landftreke.paelt ooüwaerds
derwaerds dooi de zee.
By en ontrent deze Stadt ftacn ook acn de zee zuidwaerdsaen Vencheuvele prachtige triumf-bogtn opge- fu: weÜwaerdsaen A/«/.'o.'7y«: noordrecht waer toe aldacr grote gelegen- waerds aen Xaohingju en Ningpofu.
heid is wam ontren, de klenieStadt 1 en tijde der Koningen Uondditge^/<j(7A-<7»isefnSieen mijn.daeruit het weft nu onder U en dan onder y^f:
groorftedeel van Sitia fleenen krijgt. maer wierd door den Stam Cin onder
De nefjcnüe Landrieke Ningpofu het Landfchap van Minching gebragc
De Stam Han gaf den naem van Namen,
paelt
ten noorde on oude, aende
Zee; ren weAe ncn X-'Jochftifu ten changgan: Tang,Haicheu, en aenftonds
zuide acn fcLcrcn üroom lufichen daer na dien van Taicheu , die tot noch
defc en de Landftreke Jj-rtcbeuju ge- toe gebleven is.
vaertuigcn ,en

in

:

:

,

'

;

:

:

:

,

,

:

,

Onder d<. Koningin /«e wiert
andiireke en haer Opper- iladt
Juntitunrr
door den ftam Tang Nungcheu: door SungXingchyven; maer ein-

De landftreke Taicheufu begrijpt
zes Steden Taicheu , Hoangnien ,Tientai
Citnkiu , Ninghai, Taiping.

door den Stam Taimmg A'/figpo
genaemt, dat baren verzoenende ge-

gelegen aen den oofterlijken oever
desftrooms^^w.
De elfde Landtftreke Vencheufu
paelt ten oofte aen de zee ten zuide
aen het Landlchap van fokien : ten
wefte aen Cucheufu ten noorde acn

legen.

dele

!

:

,

delijk

zeid

is.

,

De Stam Han

bragt dit ge-

wed onder het Landfchap van //«f/y^/.
De Landrtreke Mingpojit heeft vijf
•Steden ,Si)igp0,Cuki ,funghoa
hai

,

Ttng-

,

Sïatigxan.

By de Siad Ningpo

stede»

•

,

De

Stadt Taicheu

is

opeenenberg

,

C'-w/'*-

:

.-

Taicheufu.
leid

een

uit-

Deze landftreke is meercndeels bc-

hoek, diende Portugefen voorhene
om den koophandel veel plagten te
bezoeken en eenigzins met een bedorven naem Lïampo noemden eenige willen, by helder weder van deze
uithoek de bergen op het eiland /^y)^»
kunnen gezien worden; daer noehtans de nctfte Sincefche Landkaertcn

ftuwt met bergen; maer heeft in 't zuide, eermen komt aen de rouwe bergen des Landfchaps van Fokien, een
wijd en breed uitgcftrektc vlakte.
Eertijds ftond dit vruchtbaer ge- uapii».
weft onder de Koningen van /«f.daerna onder die van U : Koning Leang gaf
den naem van Jungkia : wierd door

detufl'chen-wijte, ofatüant grooter

den Stam Tang genoemt allereerft
Tunkia : aenftonds daer na Vencheu
door

,

:

vertoon en.

-•

V

X^ezanrlfchap na

Derde

±^g

Keizerrijk

door Sung Xuigau door Titiming cin- verfcheide fcheeps-vlotcn.en is aldaet
veilig voor de 1 artcrfche ruitery. Alweer Vcncheu.
vijf
dus is dit eiland, eertijds onbewoond
bezit
/?»c/'C«/«
DeLandftreke
Steden Vencheu, Xiügan, Loci»g,Ping tot geen verfmadelijk koningrijk opgeklommen. De larters uit vreze
yang, en TaiXHU.
den
aen
voord' eilanders, houden inde naby
leid
rencbeu
De Scadt
:

,

(

delijk

'

sfedtn.

:

,

j

Stroom Juffgkia en dewijl zy mee,
op
gelijk de Hooft ftadi Hangcbeu

gelcgckrijgs veiling T/«5;/w op 't vaft
en een
land een Herkc bezetting

:

,

,

een mocrafclvagtige plaecsgelegenis,

en in groote en heerlijke gebouwen
uitmunt, word zy klem HancheugQnoemt.
De Stadt is zeer rijk van inwoonders koopluidcn en fchepen ter zee,
die in den grootcnftroom//^»?/^//'? een

I

bequame

ree hebben.

'

'

jhngen.

,

Aen den zee- kant

leggen in dit
veilingen ;
krijgs
Landfchap vijftien
gedicht inzonderheid tegen d' invallen der Japanders, en beveiliging der
-

zee

:

weten,

te

;

in delandftrekc l'en-

cbeufu ,de krijgs-veftingen

,

San Niug-

,

,

tung Sining , Haiian ,T'ungchi,Cumen
Pnotun,Xetie:inTj/cheufu,Sinbo,Ciok/,

,

,

\

Ningbai: \n NingV9fu,{[tc\\isttnccmgQ,Ti»ghai:ïi\ Kiabingfu, Hiacing, Kinmanitn,

xan yCbinxan.
Onder dit Landfchap leggen

,

j

j

Zee
land-bou
met
vele eilanden bevolkt
wers envilfchers ; als, Cheuxan het
grootfte Cbangque Cbaopao en meer
andere kleine byna in een ontelbare
in

j

,

,

,

,

,

Het

hoe
krachten zulx hebben
's menfchen
kunnen uitvoeren. Men zict'er door-

,

meenigrc.

Het

eiland Cheuxan

is

gelegen recht

bcoorten de Hooft ftadt Hancbeu,
tegen over den ftroom Cientang, op
de noordcr brete van dertig en een en
dertig graden ontrent dertien mijlen
van 't vaft land Het heeft in de lengte van'tnoorde tot'tzuide.zefticn,
-

,

:

,

enindebrccc acht

mijlen.

Wanneer

oulinxhetSineefch Koningjela voor
deTartets vluchtc , nam hy zijnen
op dit
met veele andere
hertret
beneven zeer vele Sinefen,
eiland
zulx
die hemquamen tocvluchten
gezeid word dat heden dit eiland vol
menfchen en inwoonders is, en bcbout met een getal van twee en zeventigSteden alle byna gelegen aen
den oever der zee daer de ftromen of
inhammen der zee een ^cilige ree
voor fchepen geven. De Koning houd
,

,

:

:

;

,

,

:

D' eb en vloer der zee gaet tot aen de
wallen der Stadt en verder op.
Krijgs-ve-

de krijgs-vefting Cioki leid een eiland
zee , Tckoa» geheten welk dicrbare kring bediet, alzoo gcnoemtnadc
veilige reden der fchepcn
want het
geheel gelijk een kring, met de bergen
omringt leid zonder fchicr eenige
ftormwindcnotiderwarigte zijn; en
heeft flcchts eene opening gelijk een
deur, totingang voor de fchepen.
Het geheel Landfchap van C/j^/'mwst
is overal met ftromen
beken en
grachten doorfneden eensdeels met
de fpa gegraven , eensdeels door de
natuur gcmaekt, byna op een zelve
wijze, als hier in /:/o/Ai«^ en aen den
zeekant: of noch veelmeer.
De meefte killen der ftromen, die
uit den noordc komen, zijn derwijze door kunft van menfchen handen
bequaem gemaekt, als ofze van natuur zelve daer toe gemaekt waeren.
in

'

,

veilige en zeer

,

vloot Sinecfche fchepcn opzec, bemant met bootsgezellen en krijgsknechten, hunne onderdanen,
Onder de landflreke 7l7/r/v/^f?/, by

!

,

is

fchicr niet begrijpelijk

,

gaends zeer brede en diepe grachten,
tot een zeer lange veerte gegraven,
en aen beide oevers met vierkanten
gehouwen ftcncn van den gront opgehaelt. Over dezelve zijn hoge ftene bruggen geflagcn, die op vele bogen te ruften komen.
En aldus kanmen door het geheel
Landfchap volkomen te voet en te
fcheep reizen fchoon het byna ge;

heel

op ontelbare kleine eilanden

doorfneden is.
De ftroom Cbe daer ditLandfchap
den naem van voert , vloeit van 't zuide na 't noorde, en doorklooft het
fchier in 't midden, ineenwefteren
,

,

oofter gedeelte. Macr hy verandert
by de Stadt Hangcbeu van name, en
word Cientang genocmt, en, daerhy

zijnen

smm chi.

;

van

Slfta

,

zijnen oorfprong uit de bergen der
landftreke Hockbeuju neemt, Singati.
Den achtienden dag der achtfte ma
nefchijn

(

welk

in

3^7
de wegen,gep!aveit met vierkante flcnen en binnen het Meir zelveleggcn
fchipbruggen van oever tot oever^tot
overgang; zulxhet geheel Meir ook
te voet kan bezichtigt worden. Deze
wegen flaen ter wederzijde in de fchaduw e van perfik en willige boomen,
lijn-recht gepoot , en overal voorzien
,

,

onze Wijn-maend

konitljacgt een yfelijke en fterke gety
ot vloct der zee dezen ftroom totaen

deStad zelve op.Welwordhet geheel
jacr door een groot gety vernomen
maer deze overtreft in felhcitcngewelt van water al d'andicn. Wanr feer
groote baren en als bergen komen inllortc, met een groot geraes en geluit:
keren al de fchepen, die zy over dwers
aentrcffen t'onderfte boven en jagcnze te gronde. Ja is deze vloet zoo bc-

ofTatfiMg.

-

met ruftbanken prielen en diergelijke.tot gerijf der vvandelaers:dier wijfc
,

men in twijfel ftaet

,

elkmen

v.

't

eerft

de wonderlijke cieraedje
der nature of kunft die 't werk der
nature verrijkt, of liever overtroffen
heeft. Al 'twatcr iskriftal klaer en helrucht dat ten dien dage, ontrent vier der; fulx op den grontzelven ook de
uren na den middag, al d'inwoondersj minde flcentjes zich vertonen. Onen allermeeft uit- trent d'oevers daer het water lager is,
en Majedraten
heemfchen of vremdelingen ,zo daer leid het overdekt met de bloemcZ/f «.
eenigenzijn, dcrwaerd zich begeven,
Het Meir heeft geen uitvaerr voor
om oogfchijnehjk de wonderlijke fel- fchepen want het water word flechts
door zeer kleine beekjes of met hec
heid des vioets van dien dag te zien.
zal prijzen

,

,

,

,

[

,

,

,

:

,

De

net Ho.

vliet

Ho neemt

zijnen

oor-

fprong hyCinijun,<i& derde onderhorige Scadt dcrzevende landftreke Chucheufu vloeit van daer voorby de Opper-fladt Kinboa na de Stadt Lanki en
Hort in den Üroom Che. De beek Lung^
begint bewcire de vijfde onderhorige
^tA^iSuichan^ : vloeit van daer na de
Oppcr-ftadtC/'«r/'(°« daer hy den beek
Tun<i^ ontfangt: en wort de vliet Vonxa.
In de Hooft-landi\reke //d«f/;É'«/«,
by de %x.7ióiX.Changhoa., leid op den berg
Cienking een Moir flechts van twee
honderd bunderen groot , doch beroemt om fijne goutgcle visjes, die de
Smcfen nadcfckleure Kinyu noemen.
\\\ dezelve landftreke leid beoofte
Ueirsikm
naby de Hooft -ftadt het beroemt
Meir Sikin : en is flechts een ftene
flract van zeven fl:adien tufichen dit
Meir en de wallen der Scadt, tot een
zeer b€e]uame wandel-plaets. Het geheel Meir, een luftig water voor vremdelingen en ingeboornen begrijptin
zijnen omtrek veertig ftadien en is
rontom met wallen of bergen omringt, in maniere van een luftig fchoutoneel. Roncom de bergen , daer uit
vele beekjes ftorten, ieder met een byzonderen kil onderfchciden, zietmen
,

:

,

,

,

,

,

openen eencr

fchurfluizc,

benoorde
deStad Hanocheu, by hoog water door
veel regen uitgelaten. Evenwel heeft-

men in het zelve
aen den oever

,

veiefchepen.gebout

die te recht goude Pa-

zouden mogen genoemt worden, om hun prachtig fchilder-werk

leizen

van velerlei kleuren en helderen glans
van het fchitterend verguit- werk. Jn
dezelve worden gafleryen, fchou-fpelen en allerlei andere vermakelijkheden aengerecht, zulx deflempigeSinefen hier van alles vol op hebben, en
niet derven al dat hen tot vermaek
kan dienen. Het vaertuig, met allerlei
toefl^el dus gewapent,vaert vrolijk en
veihg door het Meir.zonder fchroom,
voor fchipbreuk of onweer.Dies geen
wonder, de Sinefen, deze plaetsen
Stadt een Luflhof of aertfeh Paradijs
noemen. In de landftreke Kincheufu
leid by d' onderhorige Stad Kaihoa een
klein Meir, /'ó'/;/^/, alzoogenocmtna a^«>
de witte kreeften.die het voortbrengt: '"'"
,

,

w^nx. Pehiai bedict witte kreeften. In
de landftreke Ningpofu leid by d' on-

derhorige Stadt 'luftgboa een kleine
poel; macr zeer diep r.?/)»?» geheten,
wiens water, zoo de Sinefen fchry ven,
indien de Stadt ccn vroom Oppcrhooft krijgt.ganfch klacr en deurluch,

Pagoden, Paleifen,klofters ftudcerplaetfcn, wouden, graf-ftedcn en zeer tiger dan glas word
macr zoo een
luftigc tuinen. D'oever heeft feer bre- quaet, drabbig en duiftcr.
,

ve-

,-

Pp

In

vodxapou

Der^e Gezant(chap

25,g
rogel

Ho-

angcto.

In de landftrcke Kiahingfu vangen
de Sincfen in den Hcrfft vogeltjes,

Hoangcio gt\\QtQn, dat 's gele vogel, om
zijne gele kleure , die zy in wijn , van
leggen en het geheel
rijs gemaekt
,

,

Keizerrijk

tia 't

die dan iivhun byofze wiften, wie hun Heer
en welk een vermaek zy haeren

met eigen handen

,

zijn (als

was

,

eigenaer met zich te laten zien aendoen) dikwils t'zamen fpelen en op en
,

haere nabyheid aen zee , de volheid
van zeevifch verfch en in de Zon gedroogt allerlei oefters krabben en

neer in 't water dobberen. Een eenige,
zoo heel en gaef en in allen delen volmaektis, geld dikwils drie en vier kronen. In d' elfde landftreke Vencheufu
komen, een wonderlijke zake, zeer

kreeften: daer zy geheel Sina in grote
mecnigte van verzorgt. Het geheel

kleine oefters voort, die aldaer op waterige velden gezait worden :.want zy

jaer

door

te koop

houden.

De landftreke Ningpofn heeft door
,

,

,

:

door vvord'er herder gevangen.en ftroien eenige oefters,hoewel eerft gein den aenvang des Zomers zekre ftampt, even als zaet dropsgewijze owaer uit dan oefters
vifch Hoang geheten dzt'sgeel, om ver de velden
fmaek
groeien.
zeer
zoet
van
haer geelhcid van kleur. Geen uur kan
Door het geheel Landfchap zijn
deze vifch buiten het water onbederf-

Oevers.

jaer
Vifch Ho-

:

,

vmchtieü.

zoo week en tenger ifle. veleverkens,boenders,fchapen,enten.
Door de gehele landftreke Kiahingzy om haere aengenacm-

felijk blijven,

Maer

wijl

,

heid en lekkerheid van fmaek.zeer by fu des Landichaps van Chekiang, groeit
deSinefen begeertus.wordfe in fakken in ftilftaende wateren zeker ronde
met ys geftckcn, en alzoo gewonelijk vrucht, Peet genoemt. Zy is niet veel
te koop gebragt. Hierom word ook groter als een kaftanie heeft een kern
,

Tigeri.

des Winters ysbevvaert en tegen den
Zomer opgedaen.
Door het ganfch Landfchap van
CM/df«^ houden Tigers maer op den
berg ontrent Kutien ,Tigers die de
daer
menfchen geen quaet doen
nochtans die in de gebuur-geweften
vallen zeer wild en wreed van aert

met een graeuwenvhes bedekt van
binnen zeer wit.vol fap en aengenaem
:

van fmaek herder dan een gemeine
appel en een weinig zuurachtig. Men
kan kopere munte, te gelijk met deze
vrucht in den mond genomen , zoo
hcht met de tanden klein kauwen als
de vrucht zelve.en tot een eetbare pap
op
dezen
maken , door een wonderlijke kracht
wilde,gebragt
zijn maer de
berg,worden zoo tam,datzy niemant der nature. In de landftreke Kinhoafu
groeid zeker kleine boom, met Q&nQW
geheel en al leet noch fchade doen.
honderd
twee
bloem dien de Portugefen in Indien
Meir
van
In zeker
berg
Mogorin
noemen. Hy is zeer wit van
op
den
bunderen groot, gelegen,
SienkiMg, in de landftreke Hangcbeuju, kleur den Jasmijn-bloem niet zeer
worden viflchen gevangen gout geel ongelijk; hoewel blatrijker en veel lievan kleur, (waerom zy A/wjywgenaemt felijker van reuk ; zulx na een weinig
zijn want Kin is ^out,yu vtjch gezeid) bloemen een geheel huis riekt, daer fy
met een glinfterende en bUnkende in zijn waerom hy niet t' onrecht by
huid ja glinftert de gehele ruch niet de Sinefen in grote waerde gehouden,
anders als ofze met goutgeel poeder en deiTelfs boom des Winters in aerde
befprengkclt waeren. Naulix zijn de- vaten met grote nacrftigheid ga geflaze vilFchen veel groter, als een vinger; gen wort. In dezelve landftreke groeit
hoewel gewapent met een fteert in een boom Kieuyen geheten die zeker
tween of drien gefpleten ; by wijle vet uitlevert: waer van, gelijk van talg,
ook ongefpleten en breet zulx de- zeer fchone en fpier- witte keerfen gezelve haer zeer fchoon in 't oog ver- maekt worden zonder deze de hantonen. Zy zijn by de Smefen in grote den bezoetelen, fchoon aengeraekt.
De boom is vry groot, in bladen en
waerde , en worden by hen gehouden
met grote nacrftigheid binnen 's huis, fatfoen onzen peren-boom gelijk:met
of in de Luft-gaerden inzeerfraeie wiften bloeflem gelijk die van den
vaten , ten dien einde gemaekt. De kerfl~cn-boom. Na den bloeflem volgt
Groten aefcn by wijlen deze viiTchen een volkomen ronde bezien zoo
groot
:

;

,

,

;

,

,

;

Vifch Kin-

Bloem Mo"orin.

,

,

,

:

:

,

,

,

,

:

,

,

,

Tnig-boon

:

^99

va» Sina ofTaifing.

groot als een kers bedekt met een feer gelijk de gom of tracn van de terzwartachtige dunne vlies en met wit pentijn-boom. Zy word des Zomers
vlees van binnen, welk door de gebor- vergadert en gewonne, en by de Sinefte vlies wanneer de bezie rijp is te fen gefuivert en geverfc met een kleuvoorfchijn komt- De bezien worden re,die zy willen. De befte is goutgeel
afgeplukt en in water gekookt waer naeft deze de zwarte. Wanneer zy
door het vleefch fmelt maer, weer nochnietgedroogtis,geeftzeeen verkout geworden.ftolt volkomen gelijk gifrigen damp uit, waer door den genen die dezelve ongewoon zijn het
talg. Dan word d'o vergebleven kern,
doch
die vololie is ,gelijkolyven,geweikc, aenzicht zwelt en bleek word
over
licht
weer
langover.
droogt
om
gact
Zy
niet
daeruitgeperft,
en oüe
daer
wanneer
kisjes
gebruizaem
of
kasjes
,
fpijzc, maer om inde lampe te
ken, en keerfen daer van te maken. mede beftreken worden 't en zy op»
Des Winters zijn de bladen geheel een vochtige plactfe maereenmael
root,welk zeer luftig om te zien is.als gedroogt, fmelt naderhand noit weer.
of men gehele rode boffchen zag.Ein- Welk een fraeie zuivere en blinkendelijk vallen de bladen af tot een aen- de ftofle deze gomme is heeft Eurogenaeni voedfel, door hunne vetheid, pe al over lang gezien aen de kasjes^
voor fchapen en koeien , wijl zy daer kiften en koffers die uit S/na en fapatt
herwaers over gevoert worden. De Siby zeer ver worden.
In de landftreke Chuchenfit by de nefen beftrijke daer mede al hun hout
Stad Arng)i/ng,gToe\en inde vliet/.«/e« pronkvverk,ookdefchepen,huifen,tagroie boiTchenmetnet C/;o meteen fels.bedfteden, iedekanten, en ander
algemeincnnaem bydeSinefengehe- huisraer, tot groten glans en luifter.
De fchatcingen die dit Landfchap ^^f^H^"^
ten, (want daer is zeer velerlei flag) en
by d'IndianenAlfw/^«,daerdePortu- aen den Keizer jaerlix opbrengt, be- Ichup aen
gefen Bambu en d' onzen Bamboes draegtichiereen onbcrckenlijke fom den KeULen
Daer groeit te weten twee honderdt duizendt,
van gefmeet hebben
meeft allerlei ooi" en groente en gra- een en vijftig duizend twee honderdt
maer in de landftreke Kinhoafu Inegen en tnegentig zakken rijs , drie
nen
die na andere honderd zeventig duizend vier honveel groote pruimen
derd zes en zeftig pond ongewrochte
Landfchappen verftuurt worden.
twee duizend vijf honIn de zevende landftrek e c/'wc/'f»/» rouwe zijde
groeien wouden en boffchen met derd vieren zeventig rollen zijde ftofzeer oude Pijn bomen, inzonderheid fen:zeven en tachtig honderd duizent
aen fteile bergen waer van deSinefeu vier duizent vier honderd een en tnegentig bundelen ftroo. Behalve d'alftoffè halen,tot den huis en fchip-bou.
Men zeid dat by de vierde onderhori- gemeine tollen van de twee tolhuige Stadt Sunghiang dat 'saerde der zen, die in de Hooftftad Hangcheu van
Pijnbomen , zulke zware bomen ge- dit Landfchap zijn: 't eerfte van koopvonden worden die tachtig man niet waeren, in het Noorder gedeelte dec
omvademen kunnen:ja, daer zijn, die Stadt:het tweede van hout.in het Zuivijfendertig man binnen de holte des der gedeelte want wijl. het gebruik
ftams verbergen kunnen.
van 't hout by de Sinefcn zeer gemein
In de landftreke Niencbetifu word is tot het bouwen van huizen fchekoper uit het gebergte gegraven. In pen,dootkiften,en diergelijke dingen,
de landftreke KinhoafH word uit rijs en eenige hout-verkopers fchat-rijke
een water de befte drank van geheel luiden zijn, zoo trekt daer van de Kei,
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Gom

Ci'

Sina gekookt. In de zelfde landftreke
vallen de befte hammen die door geheel Sina in grote waerdegchouocn

zer jaerlix niet weinigfchatting. Daer

,

worden. In dezelve landftreke valt ze
kere gom of lijm Cie oiCia in 'tSineefch en by de Portugefen Ciaro geheten. Deze druipt uit de bomen,en is
,

,

|

j

en boven worden jaerlix uit dit Landfchap na 's Keizers Hofvier grote Keizerlijke {chcipen, LuMg-ychnen gelietea,

gezonden, geladenmet 2ijdeftoffenkleden door een zonderlinge kunft
,

gewrocht.
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Deze zijde ftoffen zijn met gout en of liet het reistuig en zijn verdere goevan gehjken ook
doorwrocht: ook met d'afbeel- deren affchepen

zjlver

;

dingen van menigerlei kleurige vederen van zekeren vogel lungciang, en

met draken' door ecnen zeldzame
kunft doorweven en met een won,

derlijke verfcheidenheid

gefchakeert.

\

van kleuren

Nicmant vermagh

defc

om

des anderen dacgs de
reize te vorderen. De paerden moe(ten van dacr noch vijf mijl over land
gacn, by mangel van bequame-vaertuigen aldacr , om hen te voeren,
Doch wierd voor het gequeft paart,
op des AmbalTadeurs voorflag , een
vaertuig toebereid ; naerdienhy beikommertwas, dat door het gacn van
'tzelve eenigh ongemak mogt toeflaen; daer het nu genocchzaem buiten gevaer was.
Des middags, den zes en twintigften, na dat alles klaeren'tpacrtgefcheept was, vertrokken fy weder van
Pucboea, met een vloot van ontrent
veertig vacrtuigen , den vliet Chatig
noord -ooftwaerds op
waer onder
tien voor de Geleids-mandarijnswaeren. De drie paerden gingen over
land
met den Hofmeeflcr Ruwend'osjes

,

kleden te dragen als alleen de Keizer
en die van Keizerlijken huize, of dien
de Keizer het uit een zonderlinge
gunftenvoorrechttoeftaet:gelijkhier
te lande de kruizen en merken van
verfcheide ordcne gedragen worden,
Menvint'er, die de jaerlixefchatting dezes Landfchaps op vijftien miljocnkronen , óf vijftien honderd duizend dukaten, begroten.
De morgens den vier en twintig{len,ging de reis weer aen over het gehcrgte ,jakoi/»g genaemc welk vry
hoog yzelijk fteil en ongemakkelijk om te bereizen was. Op deflelfs
top en in het hangen ftonden ver- oort. Ontrent ten drie uuren hadden
fcheide Pagoden, op vreemde wijze zy het Stedeken Tjanchia
andcis ijanchiih
gebout, en omringt rontom met ge- 'Changxan, en het dorp Sunthia op de surtrhin,
boomte. Zy reisden des voormid- linker zijde, en bleven 's avonds met
dags door de dorpen Sambathova , Sa- de vaertuigcn van Tjanchia, ontrent
gehatauiv Longhia LoM</^zango Poang- drie vierendeel mijls acn den vlakken
daer zy over een zant oever leggen
ter nacht-rufte.
tioii , en Hachova
ftroom op Bamboeze vlotten , trok- Twee mijl was ontrent in dezen achDe ftroom fcheide het dorp termiddaggevordert.
ken
Hachova
Zy trokken des morgens, den zein een Noorder en Zuider gedeelte. D' onzen bleven des ven en twintigften weder ter vaert,
nachts in het Noordelijkfte deel ter endesvoormiddagstuirchentweeto
rufte; hebbende dezen dag drie mij- rens door, vcrciert met zeven tranlen en een halve om de Noord gevor- fen of omgangen na de Sinefe wijze
gefticht ter befcherming van dien
dert.
Des morgens, den vierentwintig- oort desgelijx voorby de dorpen
ften.verlietenzy weer het dorp //dfc/^o- Poetza Satigsa Singhia Moethauw,
nja en doortogen dien dag de dorpen Ponvanfa, Vankjtvoe en Vanjoe : de vier
Kolontja, Quanimgcn Spuz/nhova en eerfte aen de rechte, endevierlaefte
quamen 's naermiddags ten vier uuren aen de linke hand gelegen des naby het vlek Pinhoea. Aldaerquamen middags wel acht dorpen voorby,
Put mans en Van der Does, neflens d'an- aen wederzijde van den ftroom gelederevooruitgetoge reisgenoten den gen, (waer van de Schippers de namen
Ambafladcur tegemoet, enmaekten niet kenden ) en quamen met den amet een hunne gelukkige overkom- vond voor het dorp Sinkkia : daer zy gj^j.!.fl:e op gifteren bekent: als ook, hoe de
bleven overnachten
hebbende defchenkaedje-goederen al in zeven en fen dag ontrent vijf mijle voor ftroom
twintig vaertuigcn afgcfcheept wae- afgedreven, op verfcheidc koerfen.
ren , en d' overige vaertuigcn voor
Des morgens den zes en twintighem en deft'elfs reistuig gereet en ften gingen zy met krieken van den
klaer lagen. Dies ran Hoorn ook zoo dag weder voort, en landen ontrent
dra in het dorp voornoemt niet quam, nègcn uuren voor de Stadt Kitsjouiv of
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anders K/ucheu geheten.
Aidacr fcheepten zy hunne perzonen
Ktttcbieuw
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ofTaiJJng.

S/tia

,

Loujujenne zijn

zy des mor-

gens, den derden, (na aldaer voor ieen goederen over voor zoo veel derbark, twee trek koelijs bekomen
als 'er andere vaertuigcn wacrcn bhj- te hebben,) weer vertrokken. Gekovendedcreflindevoorige. Dcpacr-1 men even buiten het dorp, vertoonde
den waercn 's daegs te vore mede wel zich aen de linke hand des ftrooms
acngekomcn , die 's morgens ftondcn een toorn, prachtig na de Sinefe wijze
in twee vacr- met negen omgangen verciert.
gefcheept te worden
Het land was overal feer wel bebout,
tuigen , ten dien einde gercct te maen lag vol dorpen, rijk vaninwoonken.
Des morgens, den eerften van Len- ders. Des nacrmiddaghsquamenzy
te-maend wierden de paerden weder aen het vlek Lancqui alwaer de goe- lancqui.
gefcheept als ook eeaige vaertuigcn deren en hun perzonen weder nioften
noch overgefcheept. Des middaghs overgefcheept worden. Weinig tijds,
befchonken twee perzonen van de na hunne komüe aldaer quam de geStadt ToiisJHi d' onzen met eenigc ver- zag hebber dier plaetfeden Ambailaverfchinge, in vergelding van vijf el deur hewcUekomen en met eenige
krab-root laken welk defchenkaed- ververfching befchenken. Deze was
je-mcefler Putmans hen roebragt. d'eerfteplaetfe, daer den onzen zoo
Waer voor zy laet in d^n avond twa veel eercwasgefchiet. De vordering
lef tayl ingereecgelt, endriezilvere der veerheld van dezen dag was drie
pimpehjes zonden doch wierden by mijlen.
den Ambadadeur in beleefde termen
Tot den vierden wiert met het overgeweigert t' aenvaerden en te ruch fchepen der goederen , door de zeer
gezonden.
grote regen, om niet nat te worden,
Kiucheu de zefle Opper-ftadt des gewacht. Des namiddaghs onthaellantfchaps van Chekiang_^,\s gelegen aen de Fa» Hoor» de Gezaghebber dezer
den oofterlijken oever des ftrooms plaetfe op zijn Hollands. Onder
drie dagh reizens van het wijle wierd weder van zijnent wegen
Cba»(i^
Landfehapvan/ö/vfw, te lande, over gebragt , tot een gefchenk een kalf
hoog en bekommerlijk gebergte. Zy en fchaep en andere ververfching
is redelijk groot
ontrent als Haer- beneven vier potten Sineefch bier. In
lem: zeer gelijk en effen, zonder eenig allen delen toonde dees Mandarijn
gebergte in dezelve. Al de Oraten zich zeer beleeft en behulpzaem en
zijn met kei ftenen beleid ; hoewel tot den onzen genegen ; waer over
de Stadt niet zeer volkrijk is alzoo hy met vijf el krab -root- laken bevele plaetfen ledig (laen en vervallen, fchonken wierd.
ter oorzakc daer geen hand aengeDes morgens , den vijfden lag het
houdcn u ord. Alle eetwaren en drank gebergte rontom met fneeu bedekt
is 'er zeer goed. Voorts word aldaer maer het weer redelijk geworden,
in koophandel niet gedaen.
hebben zy de fchenkaedje-goederen
Den tweden des morgens verlie- en hunne perzonen overgefcheept,en
ten zy de Stadt Kiucheu en trokken zich tot het vertrek tegen des andeontrent negen uuren voorby het dorp ren daegs vaerdig gemackt.
r«-f5/g«- sigajan, aen de rechte hand
van den
Des morgens denzeften , voor
ftroom gelegen op een luftigen oort, dag, wiert het vlek Lancqui weer veda
en rontom in bebout land
voeren ten. Het vlek Lancqui is niet zeer
voorts dien dagverby ontallijke dor- groot ; maer zeer zindelijk en wel be
pen alle in het afvaren langs den bout ook volkrijk door de grote
uroom een weinig landwacrds in vaert, die aldaer is. Hetleidzeerlu(laende enquamenmetden donker ftigh ftrekt aen de weft zijde langs
Lou]u)tnne. Voor 't dorp Loujujenne alwacr zy des
den ftroom en is voorts rontom met
nachts bleven. Vijfmijlcn was dezen bebouwde landouwen omringt. Daer
dag gevordcrt , op verfcheide koer- is veel aluin te bekomen doch word
fcn.
van Hum/ie gebragt.
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Daer tegen over lagh hot
vak word in Pe/koe gemaekt een vlek Safihoe ontrent twee mijl van
Staelt maer drie mijlen van daer om het dorp /««^/y.
Des avonds quamen zy aen de
dooft gelegen. Ook vallen aldacr de
Debcfle drank

die in geheel S/»a

,

zai-land.

,

,

,

hammen.
Des voormiddags trokken zy voor-

befte
Stadtjans
jeuw.

,

,

die in
noorden den vliet /«f/.'««
hae*
Liengan
'tweftevoorbyde Stadt
ren oorfprong neemt en bezuiden
de Stadt Fuyang in den ftroom Che

by de Stiidtja^sjeuiv anderhalve mijIe van Lancqui gelegen aen de linke
hand des ftrooms. Het land wierd aldacr acn den ftroom-kant zeer berghachcig. In vveiiiig dalen, die daer wae
ren ftonden hier en daer eenige hui-

,

,

,

,

valt.

Derf ?onc-

Zy bleven in de Stadt

vernachten

,

koYtfong.

stadt t»-

Sradc fojang of luyang gelegen aen ^""•2
de weft zijde desftrooms Che en be-

Fuyang te

en waeren dezen dagh

:

onrrent vijf mijl op verfcheide koerzen of hutten en dorpjes.
het
gevordert.
fen
zy
aen
Des avonds quamen
Vertrokken weder des morgens
dorp Ponckonlong de ruftplaets des
nachts latende deStadt Niencbeufu, met den dag den negenden, van voor
,

,

,

;

de Stadt Fojang.
De ftroom Che is aldacr ontrent
een halve mijle wijt
doch heeft
oever,
weinigh
Dorpen
aen
zijnen
koerfen.
op vcrfchcide
Het
land
voor
maer
vele
landwaerds
in.
Des morgens , twee uuren
dagh , het de gcleids-Mandarijn de is 'er overal bebout enmetvruchtgom tot het vertrek flaen gelijk zy boomen beplant zeer luftigh om
ook dan voortgingen maer het vaer- aen te zien. Des avonds landen zy Khxnkeeun
tuigvanden Ambafladeurraekte na aen de zuider voor-ftadt van Hang- Voorftadt
Khankeeuw ge- ^fj^^
etn halve niijle varens, door dcdui- cheu of Hancjieuw
Hangcheu
deStadt
het
vaernoemt
vanwaer
buiten
even
fterheid vaft
water dies d' achter zijnde vaertui- noch een halve mijle gaens gelegen
door de felheid des ftrooms, is. Aldaer moften al de goederen gegen
niet zonder groot gevaer hem voor- loft en aen de Noord voorftadt van
by fchoten. Zijn met den dag weder Hancheu te lande gebracht, en aldaer
voortgegacn.varendevcrbyverfchei- weder gefcheept worden. Dies zy
aen de linke hand , een vierendeel
mijls van htn leggen.
Dien dag was vijf mijl gevotdcrt,

:

,

,

:

;

.

,

:

,

:

,

,

dedorpen,Pagodenengehuchten:onder andere ook voorbyeenvermaerde Pagode daer het beeld van eenen
zekeren Filofoot Sienculin in ftaet.
De fchemer-avond bragt hen voor
het dorp Tungh daer zy dien nacht
bleven overleggen hebbende zeven
op vermijlen dezen dagh afgeleid

daer bleven leggen.

Des morgens

den tienden ging
Mandarijns Hanlauja

:

Dorf Tung.

;

fcheide koerfen.

!

:

,

,

i

aen de wefte zijde of linke

hand, voorbyeenreviereof fpruit Tu
genoemt die na de Stadt Cinjing of
Sinching loopt, eh gekomen voorby dezelve, haerintvvee takken ver
deilt d'oofter tak word Ko geheten.
De Tu heeft haer uitwatering in den
,

,

Stadt Sin(*mg.

,

j

Des morgens, den achtften vocrenzy weder voort, endes voormiddaghs

,

een van de gelei
den Veldheer of Overfte der Stadt
Hancheu de komfte der onzen bekent
maken en om barken tot hun verder vertrek, te verzoeken. Dees,des
avonds dan wedergekomen, diende
hoedeVeldden Ambaftadeuracn
,

,

,

,

ftroom Chf. De Stadt Sinching de
zevende onderhorige der Hooft of
Opper-ftadt Hancheu
leid aen de
Noordzijde van den fpruit Tu : istaaielijk dicht hehuift en omringt met

[

zou de Pinghtouw of derde perfoon
,

zelve des anderen daegs
en ook maken dat de barken

der Stadt
|

1

't

doen
tot hun vertrek met den ecrftcnvaer:

digh waeren.
Des zelven daegs wierden de Gedie
lei mandarijns voor de moeite
,

,

,

heer voornoemt denHeereAmbaftadeur op morgen wilde binnen laten
noodigen ter maeltijd. Van gelijken

|

!

zy alree gehad hadden en om hen'
meer en meer aen d'onzen te verphchten, elk met vijfelkrab-rootla,

ken vereert.

.

^

Des

J^

Jdqft:

Studt

in

J£ J*roi'wct£

CAekü

:

van
^llltle'"
fcherikot

vanden

Sifta

,

of
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^^^ morgens den elfden by den ken,waer door aldaer nu niet veel groAmbafïïideur en fijnen Raed overleid te vaertuigen waeren. Hy zou even[^q^ vcrflag
hen door hunnen Gclei- wel zorge dragen, ten einde d' AmMandarijn Haulauja gedaen name- bafladeur wel gerieft wierd. Wel zou
lijk
hoe de Veldheer hem tenzelven hy den Ambafladeur t'zijncn huize
dage zou laten nodigen, en vergaften: nodigen om t' onthalen maer derfook by voortgang van den handel, de zulx niet wel beftaen vooral eer
hoe veel de Kompanjie aen defen ver- hy by den Veldheer was vergaft. Zou
mogenden man gelegen was en an- als dan verzoeken den Heer Ambafladere inzichten meer, zoo wierddaer deur te zijnen huize re komen. Voor
op raeds gewijze goet gevonden het deze gunllige bcleeftheid wierd hy
naervolgend zoo de nodiging voort- door den Ambafladeur met eenige
gang quam te hebben met fich te ne- dienftplegingen bedankt en is na
men, om aen den felven te vereeren
het bezichtigen derpaerdcn enosjes,
Tien elle rood laken.
en eenig onthael, weder vertrokken.
Twee (tuk Perpetuanen.
Des namiddags komt de tolk GemVier Mourifen.
ko den onzen zeggen
dat de Veldheer van Hancheu aen hen had laten
Een Roer.
EenpaerPililoIen.
vernemen hoedanig de Heer AmbafTwee Houwer-kUngen.
deur op zijn onthael by den Veld,
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,

Twee

heer van Hokfieu

Verrekijkers.

gezeten was.
Een ketting Bloed korael.
Des morgens, den dertienden, qua- D'^mbafDan de noodiging nam ten dien dage men verfcheide paerden voor des('"'f' "f/
geenen voortgang ter oorzake (vol- Ambaliadeurs vaertuig om d' onzen
gegens zeggen van den eerften Gelei- te halen en te Hoof, tot by den Veld- ^''"i'Mandarijn Htulauja die derwaerds heer te brengen. Werwaerdszyzich
was gegaen om den. Veldheer we- dan ook in befter voegen 200 veel
gens het vertrek te fpreken, en geen doenelijk was begaven mee nemengehoor kon bekomen ) een groote de de fchenkaedjen, die zy eergift:eTartar was afgekomen met den wel- ren goed gevonden hadden aen hem
te vereeren. Te Hoof dan gekomen,
ken de Veldheer te fpreken had.
Eenige Mandarijns quamen den zijn.nacr eenig wachten ,by den felven
Ambafladeur bevvellekomen en be- gebragc. De' Veldheer bewcllekoomdie by hem nae vermogen de den Heer Ambafladeur vriendelijzoeken
wierden onthaelt engeliefkooft. Ook ken, met daer op te zeggen, ditOewierden ten zelven dage aldaer wel zantfchap den Keizer feer aengenaem
zes hondcrt paerdenafgefcheept, en zou zijn. Voorts deed hy eenige vraaen d' andere zijde van den ftroom gen namelijk,waerdepeper en SanCbe gebragt.
delhout groeide? hoe groot Holland
Dgg morgens.den twalelfden, komt wel was ? hoe verre van Sina gelegen ?
de PinghtoHw or derde perzoon van of 'er ook zijde in Holland viel ? en
lUncheu die het gezag over de vaer- diergelijke vragen meer. Waer op Van
tuigen had den AmbafTadeur aen het Hoorn hem na behoren diende. Toert
boort van zijn vaertuig wellekoom wierden zy ter tafelen gezet, en wel
heten en begroeten
ook met een op de Sinefe wijze onthaelt. Na een
fchaep een varken .hoenders rijs en wijle meteeten bezig geweeft te zijn,
andere ververfinge befchenken. Ping- heeft d'Ambafladeur hem het onttouw verzocht
de Heer Ambaita- werp vande megebragte fchenkaedje,
deur geliefde hem t'ontfchuldigen o- neffens een plichtpleging briefje, aenver zijn lang vertoeven van hem niet gebodcn. Zijnde dit by hem doorle- DeVeUheet
eerder be wellekoom t te hebben. zen,deed hy zijne ontfchuldigine van Tl^V ^''
D'oorzaek daer van was zijne mee- de ichcnkaedje niet te kunnen aer nenigvuldige bezigheden. Voorts wae- men aengezicn hy den Hollanders
ren daer onlangs eenige grote Tar- noit eenige dicnften gedaen had getars-Mandarijns naer boven vcrtrok- lijk d' onder-koning en Veldheer tot
;
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Zy zouden voegde hy daer

,

zulx niet te weten macr het wel een
Japans vaerder zou kunnen gewecft
;

,

by in Peking genocch met verfchenkentedoeniicbben. HierentufTchen
gaf hy het briefje daer de fchenkaedjen op gctekcnt ftonden weder aen
den tolk Geniko over. Dan wierd weer
door eenen van des Veldheers gedie by hem ftonden , uit
letterden
en
handen van den tolk genomen
gaf
d'AmbaiïaDaer
op
behouden.
deur weder tot antwoord de Veldheer deze fchenkaedje alleenlijk ge-

Keizerf-iik

't

1

I

,

j

Daeroplclicided'Ambanadeur,

zijn.

die in het uitg3en,door óqv.AokIom ge-^^

raden wierd, hy den T^ttarMMchu,
diehetgezagh over dekrijgvmagtin
Hancbeu had mede eens zou gaen bezoeken. Werwaerdshy zich dan ook
'

,

•

•

.

,

,

begaf; doch heeft den felven,door zijne onpaflclijkheid niet kunnen fpreken dies hy wedernadevaertuigen
gekeert ware, daer hy met den avond
ten teiken van aen quam.
liefde t'acnvaerden
Des morgens, den veertienden, is
oprechte génegentheit en vrientfchap
tiienwaerts dat noch gelegentheid goedgevonden aen den Veldheer Ta,

,

:

:

,

:

kon voorvallen, daer zijne Hoogheid Lmjj, Konhon en Manchu elk een groetende tweelacfte
Ichier of morgen den onzen dienftig briefje te fchry ven
kon zijn. Vorders belafte d'Ambaffa- met eenige kleinigheden om hen
:

,

deurzeer ernHelijk aen den tolkGf/wko : den Veldheer oprecht aen te dienen, in gevalle eenige van onze fchepen door ftorm of onweer op dezen
ftroom of tot Nimpo mogt komen te
vervallen, 't zelve als van vriendengeliefde t'oncfangen en gunftig te zijn.
Den tolk hier over verbaeft , heeft
d'Amballadeur het nochmael belaft
of zou een an't felve wel te vertalen
deren tolk zoeken. Dit dan aen zijne
Hoogheid voorgedragen ; heeft daer
op geantwoord. Dit was mede des Keizers Haven en Land : en 's Keizers orde
zou daer in gevolgt worden. Zeide

ons waerd genegen te m.aken te befchcnken. Het briefje aen den Veldheer luide aldus:
D'Amhaffadeur is over Talaujas edelnuedigbeid en beleeft beid op 't hoogde
t'

;

,

Oroet-b.'f

aen den
J'^
11"

lerhlijd.

D' Amlaffadeur ivenfcht zijne danklaerbeidmeer met iverken,als met ivoorden te heivijzen : daer toe hy verhoopt
de Hemel noch gelegentheid zal jieve».
D' AmhajJ'adeur verzoekt aen Talauja
omvervorderingvan reizenaerPcking met den Chinkon, op dathydes
te eerder in V wederkeren Talauja in
gezontbeid mag komen begroeten.
Het Briefje aen den Konbon hield ^'» den
voorts, i^v konde voor datmael de ge
maer zou, in dat d' Ambaffadeur niet had gewe- •^''"^''
jcbenken niet aenvaerden
ah zy weder uit Peking iiuamen , zien ten., op gifieren voor Talaujas aenjchijn
zou hébben verfchenen.
wat hem te doenjlont.
Z)' Ambajjadeur verzoekt aen TalauNa een weinigh verwijlens nam
d'Ambaiïadeur aficheid, met bedan- ja /'ƒ dit klein gefcbenk, ten teken' van
king aen zijne Hoogheid voor zijn oprechte genegentheid gelieft aen te neonthael. Op aenrading van den Veld- men. Dan zal d' Ambajjadeur ook over
heer ging d'Ambaftadeur den Kon- Talaujas^öf </(? gunflt verblijd zijn.
Neffèns dit briefje was het ontwerp
bon of Stadthouder der Stadt mede
begroeten die hem hertelijken wel yan de Schenkaedje, voor hem, gelekoom hete
en met by zondere voegt welke beftont in vijf el laken;
ontfïng,
en met een een Perpetuaen tweeftuksMouris;
pliclitplegingen
kopbonenzoponthaelde. Gene aen- een keten Barnftecn-koracl,- eenftuk
tekens waerdige vragen wierdcii door Barnfteen en twee Reinofters horens,
Het briefje aen den iA'iia';ui;« luide Aen der,
hem gedaen alleen verhaelde hy,
dat in hunne achtfle maen (by ons de D' JmbafJ'adeiir is bedroeft op gifteren
Wijn-nxaent) des verleden jaers een verf'taen te hebben dat Talaiija onpaffchipaenhet Papen EiLnd waerege felijkwas. D' AmbaQadeurverzoektTTi.weeth of het zelve een van onzefche- lauja dit klein gejckenk, tot teken van
,

,

\

\

:

;

,

,

,

,

,

:

j

;

\

:

:

I

,

,

pen wasgcweeft? Wacropd'Ambaf- een oprechte genegentheidt en vriendthem tot antwoord diende fcbap gelieft f ontfanq^en.

iadeur

:

,

i

'

"

D'Am-

.

van S/na
D' Amhajfadeur verzoekt
ofbet Talauja zalgelieven

,

te

,

of Taifmq^.
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volgen. Dies d'

voeten,

onzen

,

tot d' ontlof-

den volgenden dag gereetfchap maekten, en orde ftelden.
's Anderen daeghs evenwel, door
het zeer regenachtig weder
wierd
fing tegcns

d' Amlaffa-

deur voor zijn aenjchijn mag verjcbijnen : daeroverd' Amhajfadeur zal verblijd zijn.

,

,

Het ontwerp van de fchenkaedje her lolFcn der fchenkaedje-goederen
was infgelijx neflenshetgroct-brietje geflaekt om de zelve van nat wor,

den te bevryden desgelijx het gaen
van d'onzen tot de Stadts-beftierders ; naerdien de wegen , door het
flordig weder
fchier onbruikbaer

gevoegt, beftaende in twee vergulde
feepmeflèn een fnaphaens-roer een
karabijn, een ketting barnfteen, een
kuft-deken en vijf el laken.
Met deze brieven en ontwerpen
van gefchenken zou Nobel neffèns
den öekritaris Van der Z)0(?^,naer bin-

;

,

,

,

waeren.

Ondertuflchen by den Ambafladeur overdaght het antwoord des
nen hebben gegaen maer wierdde Veldheers op den tienden der zelve,
door de harde regen en on- op zijnen voorflagh van het komen
reize
weer tot droog weer uitgellelt. Mid- van een fchip aidaer, door ftorm of
nef- onweer, aen hem gegeven, heeft in
lerwijle komt een Mandarijn
fèns eencn Faktoor van den Konbon, rade voorgeftelt
of met ten dienlt
uit hun nacm den AmbafTadeur be- der Kompanjie zou zijn
daer eens
groeten en met het naervolgend be- eenproef van re nemen ; en derhalve
ichenken als
een der Jachcen die van Batavia tot
Twee varkens.
Hokjieu ftonden te komen , tot de
Tweefchapen.
Stad iV/«^^)ö t'ontbieden met een jaVierganfen.
ding van zoodanige goederen, alszy
Achthoenders.
dan zouden goed vinden, om tegen
Twee potten drank.
zijde omgezet te worden
Rijs en eenige andere ververfching.
Noit , zijns oordeels , kon deze
Ten dank namen d' onzen ditaen en proef beter gedaen worden , als tervonden raedzaem aen hen het briefje wijl zy aidaer zelfs in aenwezen waeen ontwerp van de fchenkaedje voor ren.
hunne Meeüers over te geven ten
Dit dan 'm rade over leid , wierd
einde het zelve aen hen te vertonen, goed gevonden
eermen tot volkoDan bedeeft waeren de Mandarijn en men befluit quam dat Nobel en de
Faktoor om 'tzelvetebcftaen, of ie- Sekritaris, gekomen met de brieven
mant van d'onzen mofl mede gaen van des voorigen daegs by den VeldDies wierd goed gedacht, alzoohet heer en Konbon hen andermael zounoch even hard bleef regenen en het den voorhouden het komen van een
wel een uure gaens was, het zelve, tot fchip aidaer en als dan te vragen inhet droog weer zou zijn, in te hou- dien het zoo geviel of het volk vaij
den om alsdan als boven gezeid het zelve aidaer zoo aengenaem zou
was, gcbragt te worden.
zijn, als zy nu daer waeren om zich
Des avond- komt de Geleids-man- na het antwoord van haere Hooghedarijn///«/j«Ajhenaendienen hyby den een weinig te richten
de barken aen d' andere zijde van de
Des morgens, den zeftienden,wier- yorening
Stadt was geweeft , en dezelve nu den d' onzen van wegen den Veldtlj^f^'
t'eenemael klacr en vaerdigh lagen
heer met tw ee fchapcn , twee verderhalve de goederen op morgen kens hoenders enden enandere vervryelijk derwaerds zouden mogen ge
verfchinge befchonken , die zy ten
bragt worden.
danke aennamen , en den brengers
Men zou wijl 'crzoo veel Koelijs eenig zilver vereerden. Zoo dra het
niet waeren om al de goederen tege- weer redelijk was
wierden 'er zoo
lijk over te brengen
voor zoo veel veel goederen geloft , als 'er Koelijs
als 'er op morgen quamen
hen laft om te dragen quamen met de welgeven, en de reftovcr morgen laten ke de fchenkaedje -meefter Put mans
naer
j^ q
,

;
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Gefchenhcn

van den
Konbon xen
den

Am-

baffudeur.
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andere zijde van de Stadt
gong, ter orde ftellingopd'inbarkenacr

d'

ring.

't

Keizerrijk

verzien zouden; want deze glimp
van fpreken wierd by hen gebruikt,
om des te beter op het gelprek van
het fchip te komen. Voorders wierd
by hen verzocht, zoo het gebeurde
aldaer een fchip quamaen te landen,
zijne Hoogheid den onzen gunftig
wilde zijn. VVaer op hy, even gelijk de
Veldheer, geantwoord had: metby.
voegen , d'onzen hun volk te belaften
hadden gene vyandfchap daer zy

Onderwijlen vervoegden Nolel&n
der Does ïid\hydQ
Does gaen den Sekritaris Van
by deti Veld- Beftierders der Stadt, om hen de brieheer.
ven Voornoemt t' overhandigen en
den Veldheer en Ao»Z'(?« het geen zy
den vorigen dag goed gevonden had
den. voor te houden. Depaerden gingen neffèns hen.om aen den Veldheer
ook vertoont te worden want hen methet fchip aenquamen, tegebruidoor eenen der geleids-mannen ver- ken.
De gefchenken , voor hem ontworwittigt was zijne Hoogheid dezelve
gacrne wilde zien. Gekomen dan ten pen, wilde hy niet aenvaerdcn; macr
huize van den Veldheer, vonden zy Itelde die uit rot hunne wederkomfte
dien niet t'huis. Maerquam na een uit Peking. Van daer wacren zy na <« h''^'*
'^'""^''"
kleine wijle wachtens, enbezachde den Mancbu of overfte der ^Tartaren
paerden met groot vcrmaek. Voorts gegaen; doch hadden den zelvcn (verI
liet hy Nohelcn den Sekritaris Van der mits hy noch ziekelijk was) niet te
fpreken
des
kunnen krijgen. Maer heeft
Does by zich komen die hem
Ambaltadeurs brief overleverden en hen op het toezenden van den brief
uit zijnen naem hcrtelijkcn bedank- en ontwerp der gefchenken, tenantten voor de gefchenken , des vorigen woord laten weten hy den Heer Ambafladeur hcrtelijkcn bedankte en de
daegs gezonden
Zy vroegen dan ook, terwijl het zo gefchenken niet konde aenvaerden.
in dereden te pas quam zo of het ge- Dies d' onzen weder waeren vertrokbeurde, dat aldaer een Hollands fchip ken.
Dit antwoord van den Veldheer en ^<:rt ht
quam of hetz'elve zijner Hoogheid
Konbon
enhetvolk,geen dat van den dertienden de- -^"^'^^^^^"^
acngenaeinzouzijn,
met
lijk als zy
wel gchandelt worden, zer by d'onzen. op hun voorftel ge- koopmanWaer op door den Veldheer hen ten daen, en andere inzichten meer in ^'^tTr
utt tiokjuu
antwoord was gegeven: zy die vreem- rade overwogen en daer op beraed- naerNmgde luiden waeren, en van zoo verren flaegt, wierd eenpaereliik eoed ge- """*'*
land quamen, om den Keizer te be- vonden^ want zoo ook de lopende ge
fchenken en vriendfchap zoeken, wat ruchten hepen trachten haere Hoogleden hy dan hebben zoude,om d'on- heden niet anders,als dat d'onzen met
zen, allTe aldaer quamen, qualijkte hun fchcpen aldaer zouden handelen
handelen. Zy zouden vry geruft komen) het kleinfte Jacht, van ^<7/d[zijn. Hy verzekerde hen als dezel- 'via in Hokfieu te komen, toiNingpo
ve onder zijn gebied quame
daer ( onder fchijn van naer Jcipan te
voor wel zorge zou dragen en wel gaen) t' ontbieden, met eenialadinge van dienftige koopmanfchappcn,
handelen.
Ook by den
Na
d'onzen
ver- als Sandel -houc , peper poutsjouk,
welk
antwoord,
KDnioii
trokken waeren en van daer tot den wierook nagelen , loot , kaliatoursKonion gegaen dien zy des Ambafta- hout zwart karmofijn
en fchardeurs brief, nevens het ontwerp der root-lakcn,eenigblóed-koraelinketgefchenken mede hebben overgele- tingen &c.
vert, en daer by gezeid: dat op het
Ten dien einde fchreef dan rj»//oor« vinHooiK
brisfjcn van de gefchenken geen eenen brief na /^c'/y/Vw aen Koopman
^^'/'^^^^''^i
bloed koralen geftelt waeren alzoo Harthouxcer : hoe hy ten meeften Hnnbou- ^
zy daer tegenwoordig niet van ver- dienfte van de Kompanjie goedge wer.
zien waeren; maer gelijk zy verhoop- vonden had,dat een der kleinfte.Jachten zou aldaer een fchip komen als ten zoo van Batavia aldaer ftonden
wanneer zy zijne Hoogheid daer van 'aen te landen, uit de Bay s^kïiSothia,
^obel en
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;
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maer

van Sina ofTaijing.
onder fchijii van n^&tjapan naer
NÏMgpo zou verzeilen , met een inlading der vernoemde koopmanfchappcn met dien verftande nochtans,
het Jacht niet langer als totden eerften van Herfts-maend tot Ningpo had
te vertoeven en als dan het zy de
koopmanlchappen omgezet of niet
waeren waerlijk n^Japan vertrekken,
op dat echter de koopmanfchappen
i'naer

Sekritaris

,

twee van zijne dienaers, met

twee kleinefleskens Thee ten einde aen
dezelve de fchenkaedje mogt overgelevert worden : alzoo hy hang was die
,

:

,

Hy zond in vergelding, neffens den

ten.

,

^07

j

f aenvaerden, als die door iemant van
d' onze» hem toegebragt en in tegen-

,

,

woordigheid van andere overgelevert
wierd ; gemerkt de Veldheer en Konbon

,

zelfs het niet

hadden derven doen.

Des avonds wierden depaerden in
mogten komen,
de
vervaerdigde
1ap<-in
kunnen
verhandelt
te
in
om
vaertuigengefcheept,
worden, en alzoo de Kompanjie voor en is voorts alles tot het vertrek tegen
fchade, hoe de zake quam uit te val- 's anderen daegs vaerdig gemaekt.
Des morgens, den negentienden,
len ie bevrijden.
trok
d'
overige
gchet Gezantfchap weer uit HanVoorts wierden
voornoemt

in tijds

,

quam des avonds acn het dorp
Tangfeeuw te landen, de verblijf plaetfe des nachts. Dezen dag was op verfcheide koerfen gevordert ontrent

fchenk-goederen wanneer ondertuffchen het weer zich redelijk vertoonde, neffcnsal hetrcis-tuig geloft, en
acn d' andere of Noordzijde van de
gelijk des vorigen
Stadt gcbraght
daegs was gefchied.
D'AmbalTadeur , neflens Nehel en
d' andere reisgenoten, volgde daer ha
door de Stadt Hancheu en deflelfs
voorftcden er» quam 'snamiddaghs
ter plaecs, daer de barken lagen ruim
een grote mijle in veerheid van d' aen-

cheu,

,

drie mijlen.

,

Al laet in den avond komt de tolk
Gemko den Ambafiadeur bekent maken:hoe hem van goeder hand was bericht: dat de Keizer, boven het verbot
van gene zijde uit Sina te voeren nu
ook 't zelflte verbod in het Land- verbod vun
fchap van Chekiang van aldaergene *'i'^««« «
""""""

,

,

,

gekomcn.
Zy vonden de Barken

,

!

alle

Dw/.r/tw^.
^*"*"'-

zijde naer eenige andere Landfchap-

pen

gereet en

klaer leggen :behal ven die van de pacr-

te

mogen

uitvoeren

,

voeren.

had laten

doen.

den met het tocmaken der welken
Des morgens den tvvintigften, verbezig
timmerluiden
waeren.
de
trokken zyvi^eder van het dorp TangDen achtienden wierd ook goed Jecuw en togen dien dag voorby vele
gevonden den Pingtouw die d' onzen boere woningen die langs zekere gevan barken verzien had desgelijx tot grave vaertftaen. Het land is daer oeen vergelding van zijne fchenkaed- veralvlak, zonder gebergte welbejen, gezonden op den twalefden der bout, en op vele plaetfen met Moerzelve, met het nacrvolgend te begifti- bezien bomen beplant
tot voedfel
:

,

j

,

,

,

;

:

[

i

,

i

gen:

der zijd wurmen.

als

Geen oordt

Vijfcl root laken.

Een llük Perpetuaen.

in

geheel Sina voedt

Chek MKf

meer zy-wurmcn als het Landfchap i'^J''*
\ai\Chekiang: want het vcrfchaft niet
,

Tenfnoer barnfleen korael.
Zes flesjes met rozen water.

j

alleen aen zijn eigen land en aen geheel Sina zijde ftoflèn van allerlei

Ken verrekijker.
Neus brillen.

flag ; maer ook aen het nabygelegen
het ontwerp der gcfchenkcn J.'pan aen de Spanjcrts op de PhiliptraddcSckritaris derwaerd, om hem pijner eilanden , ja ook aen Indien,
dezelve acn te bieden.
en aen de verre gelegenfte geweften
1

Met

'

,

Dees na zijne wederkomfte, bragt van Europe : want veel zijde koopen
totantwoord: De Pingluouw é:/e twee de onzen te Hokfieu op in het Land,

1

eerjte jorteringenzouaennemen

maer

,

fchap van Fokien, diealuithetLande/e verrekijker en nem-hrillen den onzen
fchap van Chekiang afgebragt wordlaten behouden vcijlhy daer mede zol- De zijde floffcn van dit Landfchap
gens zijn zeggen, niet wift uitte rech- worden boven andere van gchcdSina
;

;

,

|

;

j

Qj

2

voor

*?
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voor de befte gehouden: en zijn voor,
zulk een t?eringeprijzete bekomen,)
datmen aldaer met minder onkoften
tien man kan in 't zijde, als in Europe
cencn in 't laken fteken. Menfnoeit
aldacr de moerbczien bomen alle
jaers, gelijk in Europe de wijn-ftokken en laet die niet tot hoogc bomen op groeien, wijl deSinefen door
lange ervaernis van veelejaren geleert
hebben dat de bladen van de kleinfte boomen en jonge fcheuten de
befte zijde voortbrengen. Hierdoor.
vvecen zy d'eerfte fpinning der dradan van de tweede genocchzaem

ncn geleert te hebben want hoewel
de teeldt en hantering der zy-\vurmen voor dien tijd den Smefen niet
onbevvuft waeren , zoo was nochtans
de kunft van kleden daer van tewcten gelijk gewonclijk in den aenvang
van alle dingen gefchiet noch onbefchaeft en zonder kunft. Den Sinefen komt billijk d'eere toe, dat van
hen gelijk van den Hooftbron, dat
handwerk na d' andere gcweftenvan
Europe overgebragtzy.
Zy voeren door vele ftene bruggen met eene boge over deze vaert
gedagen, die doorhaere hooghteen
t'onderfcheidcn. Te weten, d'eerfte grote veel geids van maken gekoft
:

i

,

,

,

,

,

,

,

murruwe en tengere hebben.
Des namiddags voerenze voorby
komt, daer de zy wurmen mede gevoed worden. D'andere be muuren van de Scadt Kungti of
of tweede komtvandezomer en her- Cungte de vijfde onderhorige Stade
de bladen. Alleen de verfcheidenlieid der tweede Opper-ftadt Mahing devan voetfel geeft zoo groteverandc- zes Landfchaps, gelegen op de linke
is

die van de

,

lente bladen

I

j

,

;

quamen des avonts
aen het dorp Suwimitigftng , daer zy Dorp sumdien nacht verbleven. Dezen dagh """s/^iwas ontrent vier mijlen gevordert.
Verlatende des morgens het dorp
zijde der vaert; en

ring van werk.

Dit is miflchien d' oorzaek wacrom de zydc, die in Europe gewonnen
word, doorgaens dikker en grover is,
als de Sineefche.
De prijs van de eerfte en tweede
fpinning, is by deSincefen zeer verfcheiden; daer nochtans van het onderfchcid tuftchcn beide de meefte
zy-h.mdelaers in Europe gene kennisdragen. De belle zijde dan word
gefponncn in de lente deroufteen
grootfte des zomers
hoewel beide
in eenzclvenjaer. Dequekingdezer
wurmtjes is volkomen een endezelve, en zoo veel moejelijkheid onderw.irigh
en vereifcht zoo grote naer;

j

{

Summingjirig
|

I

1

1

op

,

voeren zy weder

,

ge-

voorby verfcheide
boeren huizen en door fluizen quamen tegen den avond aen chiaufoe,
lijk

gifteren

,

•

, de zefte Opper ftadt
Landfchaps,
dezes
langs de weftzijde
van dezelve heen, tot aen deNoor-

anders A/^/v»^

,

'

:

der voorftadt

;

|

daer zy dien nacht,

,

om

van andere Koelijs tot trekken
verzien te worden, bleven. De reize
van dezen dag was vier mijlen gevordert, op een noordelijken koers.
ftigheid als op zommigeplaetfcnin
Des morgens den twee en tvvmEurope daer aen befteet word.
tigften, togen zy weder ter reize, en
Dies is het duidelijk valfch en ver- voeren gekomen een kanonfcheuc
ciert
dat al de zijde in S/na van de buiten de voorftadt Aw//«^, tuffchen
zy-wormen op de bomen zelfs, van twee krijgs-veftingen door en zoo
zelf, zonder vlijd of arbeid van men- voorts voorby het dorp Jankanking, Dorpjaa
"" "'^'
fchen, voort gebragt word.
.latende het aen de linke hand leggen:
Zoo M^;7//«getuigt,is de teelt met des namiddags, door het dorp Pinghd'acnqueking van zy-wurmcn
en wa». Aen defillfs zuidzijde leid een
maniere van katoen en zijde te ma- klein Meir, fuen geheten welk het
mjlor. Sim. ken
een aeloude vont der Üincfen
Landfchap Cheki ng vandatvan A'rf»De gemaelin van Keizer 7'a, die om kinq^ fcheid. Dies zy aldaer in het
trcnt des jaers voor 'sHeilandsge- Landfchap van A'rfwXvw^^ overtraden
boorte twee duizent drie honderd zeNa dan d' onzen des middags door
ven en vijftig heerfchte, zeitmen zulx het dorp Pingcinvan waeren gekomen,
allercerft uitgevonden, en d'onderdavoeren zy tegen den avond voorby
!

;

,

,

,

,

,

,

,

:

,

|

!

)

Vkian

;

\

:

,

van Sina

,
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latende dezelve een kanon- Steden onder haer, ten getale in alles
aen de linke hand van hen leg- van hondert en tien.
gen tot aen dellelfs voorftadr. AlDe eerfte Landftrcke Kiangningfu Gre»s-pn.
'"'
daer ble ven 2y leggen, om nachtruft paelt ten noord ooflen aen Tancbcuju:
en van andere trekkers ten oofte aen cbangcbeufu en Sucbcute houden
verzien te worden. Dezen dag was fu, heeft ten zuide de landftrekeA'/«op verfcheide koerfen zeven mijl ge qutfu : ten wefte Taipingfu en -Hncbcuvorderr;en dacr van twee in het Land- fu: ten noordeen noordwefte cheuichn^VAW Nanking.
cheufu.
Hetgroot Landfchap van Nanking,
Dcfe Landflreke begrijpt zeven ^t^iien.
heden by de Tarters Kian^^nan gc- Steden
Nanking of KijngninT, de
naemt het voornaemfte der negen Hootc-ftadt des Landfchaps en Opzuiderlijkfte Landfchappen
paelt per-ftadt der landftreke Kiuyung Lieten oofte en zuid-ooftc aen de zee: yang, Liexui,Caoxun, Kiang^pu, en Loho.
ten zuide aen het Landfchap van
De eerfte ftichter der Stad Nanking Namen,
ChekidHg: ten zuid-wefte aen dat was C^fi, Koning des Koningri)ksC<<
van Knwgsi
ten wefle aen Hu- dees noemde haer Kinling,\ welk gul(juang
ten noord-vvefte aen Honan
de landftreke bedier: d' oprechter des
en met de reft aen het Landfchah van Stams cin namaels Moling de KoninQuant ung.
gen C/,die hunnen zetel in dezelve geHoewel na het eerfte Landtfchap had hebben Kienije : de Stam Tang,
van Peking daer in het Hof en zetel Kiungning : maer de Stam Taiming verder Kei zere n is het Landfchap van anderde den naem van Kiangning in
Aiangnang,de tweede plaeis van vvaer- dien van Ingtien. Eindelijk hebben
digheid en orde in Sina bekleed zoo de Tarters, na het afloj,en desgankan nochtans Pf/vwj^, uitgezeit d'ee- fche Koningnjks van Sina
onlangs
nige tegenwoordigheid der Keizers, den ouden naem van Kiangning herby dit alleredellle Landfchap in grote ftelt.
en vruchtbaerheiil geenzms geleken
De Stad Kiangning is gelegen op de
worden en ontbreekt hem dit alleen, Noorder brete van 32 graden i y mitot bezitting der waerdighfle plaets nuten,ontrent fes mijl van den ooftervan ganfch Sina. Wel is waer d'ael- lijken oever des ftrooms Kiang aen
oude Sineefche Keizeren als t; Cyn, een zeerluftigen enbequamenoort:
Sun Ci Leang Cbin, en de Stam Tang, want de ftroom /Cmw^ vloeit door zein het Landfchap Kiangnan voorhene kere brede en diepe gegraven vaerr,
den flocl des Rijx geplant hadden ; niet alleen verby de Stadt.maeifchiec
maer is naemaels van daer na /'f^/wg ook met verfcheide bevaerbare grachovergebraght.
ten in de zelve.
Alhier heeft ookdeStamT'/z/wi^i^,
Defgelijk wort d'ooft- zijde der
een wijle geheerfcht ter tijdt toe, Stadr gelegen op een vlak heuveldoor den zelven de Rijx- (loei na Pf- achtig dal, diep landewaerts in, by
king overgebracht wierd om des te na over al met brede grachten doorlichter de pogingen der Tarters, tegen fneden waer door men ook dit deel
het Rijk van Sina , van naby te weder- derStadt, gelijk dat na de zijde van
ftaen.
den Stroom Kiang met allerlei vaer^"^ct ganfch Landfchap is verdeelt
tuigcn kan aen doen, en aldacrmet
in veertien grooteLandftrckcn
als vry grote fchcpen laden en loflen.
Kiangningfu O^Nankingfu FungyangAl deze grachten zijn overflagen
fa Sucheufu SuHkiangfu,Changcbeufu, met verfcheide ftenen bruggen, die
Chinki :ngJH ,rmcheuju ,Hoaiganfu Lu
opvelegewelffclen en bogen ruften.
cheuju, Ganktngfu Taipingfu Ninq^queIn de voorzeide gracht
die uic
fu , chicbeufu Iloeicbeufu : beneven den ftroom Kiang nadeStadtfchiet,
vier kltinder landftreken
die van Icit een fchip brugge van veertien
QHaagie ,IIocbeuXbucbeu,Siucbeu .-ie- groote ponten
waer over men geder met verfcheide grote en kleine voegelijk in de Stadt
kan komen.
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Dei de G^zanflfchap na V Keizerrijk
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Volgens gevoelen der Sinccfche
Landbefchrijvers, overtreft niet alleen deze Stadt in grote al de 6teden
des ganlchcn aertbodems maer ook
in fclioonheit. Enin'erdaet, zy bewant
zwijkt voor weinig Steden

brete

|

i

1

,

}

:

;

wat het binncnfte belangt :zy meebehalve zy hier en
rendeels vlak
luftige heuvelen
ecnige
met
daer
is

,

De Stadt is omringt met een dubd' omtrek
belde of twee muuren
op zes
begroot
word
van d'ecrfte
Trigaut
Duitfche mijlen, ofvolgens
en Martijn op achtienltaliaenfche;
hoewel de Stadt niet boven vijf uu"t

ronde betimmert

Deze muur

,

•

1

leid.
j

;

muur

bedek

is

,

|

,

Wanneer twee

ruiters

,

(zoobe-

fchry ven de Sinefen de groote van deze muur) des morgens van elkandre
afgezonden waeren om de Stadt om
quamcnze niet voor des
te rijden
avonds by elkandre waer uit lichtelijk de ruimte en grote der Stadt is af
te meten.
Nicc tcgenftaende, binnen den omtrek van dezcmuure, grote ruimten
van tuinen bergen, waranden, en
meiren leggen , zoo word evenwel

:

\

j

fchiet,

j

j

,

j

van Sineefche waren
zijde ftofren,porcelein

,

manten en andere

bewoont.
D' eerfte muur, hoog over de dertig voeten, en onder met gehouwen,
macr boven met gebakken ftcen heel

rijk

effen en vlak opgehaelt, heeft rontverciert

met

doorgaendsmct wachthuizen
Toorttn.

In dezelve zijn dertien poorten,
die

\

zommige op en andere getimmerten.
Voor hene was aldacr een zeer
bogen ruften en deuren

zommige op

vijf fterke

vier

,

j

'

,

met yzere platen beflagen.
Ieder poortc word nacht en dach met

hebben

Stratat.

:

Nanking pronkt met vele heerlijke gebouwen van Pagoden , kunftig geboude zegebogen , paleizen

en isgefterkt

,

katoen.

,

het grootfte gedeelte der Stadt volk-

,

,

als

peerlen, dia-

:

,

borfl weeringen

,

eenige ook met
flechte w^aren en geringe vodden
Voor ieder winkel flaet een plank
of bort
voor zommige twee, daer
op met vergulde letteren de naem
des huisheer , en wat waren hy te
koop heeft gefchreven ftacr. Nevens deze borden ftaat gemenelijk
ook een flaek of pael opgcrecht,
hoog boven 't huis met zijn toppunt:
daer een vlagh of wimpel of iet ander aen vaftiis, tot ondcrfchcit van
censiederswoonplaetfc, gelijk hier te
lande m et uithang borden gefchiet.

:

kunftig kanteel- werk

met witte pannen bedekt,

De meefte huizen zijn winkel kramen opgeftapelt met allerlei flagh

,

om

Huiztn.

onderen tot bo\ en, met zeer fijneeii
Ineeuvvitte kalk beftreken
en het
dak.welk ter wederzijde fchuins neer»

maer leid flcchcs op die plaetfen, daer
de Stadt her meefte gevaer fchijnt
te hebben en op haer z wakfte is.

en zijn in

,

{

evenwel niet
doorgacnds aen elkandre gehecht;
veel groter in

j

begrijpt het palcis en

grootftc deel der Stadt.
De tweede of buitcnfte

,

:

:

ren gaens in

lopen lijn-rechc

eenige deure , voor ket in en uitgaen,
en een cenig vertrek en verdieping,
tot een flacpeneet-plaets.
Dedvvers-gevel,aendeftrate, heefc
een lankwerpig vierkant gat.tot doorfchepping van het licht, met een neerflaend venfter , daer op die neering
doen hun koop- waren ten toon leggen. Tot belet voor het inzien van
ftraet af, is dit gat gemeenlijk met een
rictte matje bezet, in plactsvaneeii
glazeraem.
Het ganfch huis is van buiten, van

rijft.

Muurm.

:

midden met brede blacuwe zerken
beleid: macr acn de kanten ter wederzijden met keien geplaveir.
Degemeneburger huizen zijn niet
koftelijk noch prachtig gebout, maer
zeer flecht en zonder cenig gemak:
zy ftaen alle met de dwers- gevels
langs de flraten
hebben macr een

't

vierkant gebout
het hof en de verblijf-plaets der oude
Sineefche Keizeren.

heerlijk paleis, in

,

een groot getal van krijgsknechten
bewackt.
De voornaemfte flraten hebben
ontrent acht en twintig treden in de

[

't

Het leit in zijn puinhoop aen de
zuid zijde der Stad, met d' eenezijde , lang een ItaUaenfche mijle en

j

'

byna

Aektid Paleis

der Kei-

zeren.

Il

\

r.nr..^./t

.^rrü

lUc/cram myrtUJf t'n/trueta

.iJc/a Ca/h'mns

.

.

A-re.'/lf'*-' «*''••*<« icntiUtruiiicnufrt

iJdt ^/uu£t/tJ

,

van Sina

o( Taifinj^.

,
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ker toorn, geflicht op een hogen heuvel
die met recht een wis-kunüige
ganfch binnen d'eerftc muur
ten.dichetgrootfte en voornaemfte toren mag genoemt worden, gemerkt
op den zelven drie wiskunftige werkdeel der Stad bevangt.
dubtuigen bewacrt worden
drie
met
een
diergehjke
Hct was omringt
belde muure, en diepe water grach- ofbeteropdengantfchen acrdbodem
ten. Naer uitwijzing van de verval- niet te vinden zijn. Het ccrfte is een
len muuren en puinhopen is dit hof hemels -kloot , onderfchciden door
met zijn toebehoren, ontrent zoo zijnen middag en evenwijdige lijnen
groot geweeft , als de Stad Haerlem het tweede is een hoepel cvenaer of
in Holland. Trigaut (lelt den om- armilla itquatoria beftaende uit een
trek op vier of vijf Italiaenfche mij- gezicht-einder, middag en top-boogkring
bewcegbaer door haere pinlen.
Op de binnenllc plaets vertoont nen. Het derde werktuig is een hoezich noch een brede wandel vvegh, pel-kloot oïSpbccra armillaris , zeer
gevloert met graeuwcn arduin (leen gelijk onze hierlandfche. Ieder werkdie 'tgantfch vierkant kruis-gcwijze tuigh heeft twacif voeten in de middellijnen,en is gemaektvan koper,
doorfnijt.
(Iccht
overguid en kunflig doorwrocht. De
Ter weder-zijde zietmen
fchragen, daer zy op ruften, zijn gericchcl- werk van gehouwen (leen
opgedrie
voet
hoog
gooten draken van Koper alles zoo
ontrent
tot
beekje
net en op de mact gemackt dat de
haelt daer neven een kleen
gaufle fterrekijker naulix daer op iet
flroomt.
De pannen des dacks. waeren te zeggen zou hebben. Voor drie
van zekeren herden (leen, bezet honderd en zeventig jaren zijn dezel-

byna twee honderdt fchreden

:

is

beflo-

,

'

:

t

,

j

,

I

,

j

:

i

,

:

ve aldaer door de TartersdesStams
's Keizers wapen, en
overftreken met gout gele verruwe ; ]uen geftelt macr hebben tot noch
zulx de zelve in dezon cenen glans, hunnen ouden luifter behouden, gealsgout van zich gaven. Indenkften lijk ofzeeerftgemaekt waeren.
Aen de buiten cingel derftadtftaet Vagodt
Tartarifchen oorlog wiert ditprachVftolinxi.
righ gebou
en hof zonder weerga
een vermaerde Pagode Paolïnxi, of zo
met branden, breken, fchennen en andere fpellen Paulinjing genaemt.
om verre rukken by na ten gronde Dan het dient aengemerkt dat onder
gefloopt en lot een deerlijken puin- den naem Paolinxi de Sinefen niet al-

met draken

,

:

\

j

I

,

,

,

,

,

,

hoop gebragt

,

zonder de

leen de

(rad wei-

nighofniet van haeren ouden luifter
te beroven
buiten twijfel uit een
diende
zonderlingen ouden haet
Tarter den huize van Taiming toedrocg; r\zcTÓ\Qn Humvu ofc/.'«d'oprechter des Stams7^//w/»j2;» dcnTarter, na een bezit van honderd en
acht Jaren ten rijke uitdreef, en de
ranken des ftams Taiming in dit pa-

,

met verfcheide gebouwen Pagoden,
,

,

Porceleinen toren, en andere gevaer[ten, wonder prachtig en kunftigter
weder-zijde gebout. Onder ander

I

munteenPagodebovenaluit.daerin
tien duizent beelden tenrooneftaen,

,

i

gemackt van

!

j

!

vervoert wierd.
DcStadt is zeer volkrijk, en word
gezeid over de tien honderd duizend
zielen te begrijpen
boven een bezetting van veertig duizend Tarters.
Want de Stedehouder der zuiderlijke
's

Keizers name zijn

Voor

al

in

deze

ftadt uit

,

en gefchakeert

:

boven een hand groot. Zoo wel

de grootfte, als kleinfte ftaeninverfcheide gangen of galdcryen ,rontom
de muuren vier of vijf ry en hoog boven elkandre te weten, de kleinfte
onder, en grootfte boven.
In het midden des pkins, welk met
t walcf trappen oprijft, ftact een hoge
,

:

,

verblijf.

dient niet verzwegen ze-

pleifter

met velerlei kleuren. De grootfte
beelden zijn levens grote de kleinfte
niet

:

Landfchappen heeft

;

groot plein verftaen gelegen atn het
hangen van 't gebergte , en verciert

:

Icisdenrijxftoel geplant hebben, ter
tijd toe hciHoiuit Nanking na Peking

Pagode zelf maer ook zeker

1

toren van Porcelein, die in koftelijkhcid,

^orceUin
"

3

t

Derde Gezantfchap Ma

2

heid en allerlei prachtig kunftwerk
dcr wijze uitmunt, dat zijns gelijken
,

ningen. Aldaer is een 2eer groot pijnbomen-bofch dicht onder de Stade
,

j

maerookopden omringt met een muur Van

niet alleen in Sina;

'

ganfchcnaerdbodem niet te vinden is.
Hy beftaet uit negen (hoewel volgcns Semedo flechtsuitzcs) gewelfde
verdiepingen: is honderden vier trappen hoog en gact niet van buiten,
maer van binnen op.
Ieder verdieping heeft rontom een
galdery of omgang die met allerlei
beeld vvirk en vcnfter-poorten wonder kunltig doorwrocht is. Ter we-

fche mijlen in
!

;

|

,

i

j

j

,

[

j

i

vcnfter poorten zijn

der-zijdc der

Keizerrijk

't

drie duit-

ronde. Binnen dit bellek leid een berg, diedegraf ftedcn
bevangt. In dit bofch vertoont zich
't

een overtreffelijke kerk

in'er daec

,

eenkoninglijkwerk.zooweltenaenzien van deflelfs gevaerte,

als heer-

lijkheid.

Het

byna ganfch uit hout,
uitgezeid de muuren van gebakken
tichel fteen
is gebout opeen verhcven plaetfe,die van voren rontom met
beftaet

:

rontom vierkante licht-gaten, door vierkanre (lenen leid opgehaelt.
By vier marmere trappen ieder
gaends bezet met witte y vore traliën,
X^'an buiten is ook het werk glat of van vele treden hoog en tegen over
verglaefl en met veclerlei verruwen, een der vier gcvveften der wereld gelevan root groen en geel gefchakeert. gen gaetmen in dit gebou.
Het ganfch gevaerte beftaet uit verHet heeft vijf galderijen, ieder befcheideftukken, zookunOigaenelk zet ter wederzijde met twee ry houte
l

,

,

,

,

,

,

andere gelafcht, dat hctuiteeneenig
doorgaends ftuk fchijn: te beftaen.
Tuffchen de galderijen heeftmen

pilaren van over de zes en dertig voet

uitfteekzelen.daks-gewijzegemaekt,
en groen van kleur, behangen op de

pilaren ruften grote dwers- balken, die

hoeken met kleine kopere

hoog en meer dan twee vadem dik
rontom zeer glatgepolijft. Op deze
andere kleine pilaren onderfchragen.
Daer op komt de fluitbalk en dak,van
kunftig gefneden en vergulde delen,
te ruften. De deurenzijn met beeldwerk , van laurier-loof en vergulde
platen doorwrocht en beleid. Hoc
beeldwerk der buiten galderijen en
venfters, is met gevlochten yzerdraet
overtogen om van de vogelen door
het neftelen of opzitten
niet vuil

klokjes,

die door het infpelen der wint zich be-

wegen en geluitgeven.
D'opperile top destoorens, daer
men niet, dan met van buiten om te
klimmen kan by komen is gekroont
met een groten pij n-appel van maffijf
en louter gout zoo de Sinefen zeggen. Van de laeftcof hoogftegalderije zietmcn niet alleen over deganfche Stadt Nanking maer ook over
d'omgelegen landouwen tot aen den
anderen oever des ftrooms Kiang.
Men zeiddeTarters, wanneerzy,
desjaers twalef honderd ganfch Sina
voord'cerfte reize zich hadden onderworpen de Sinefen dwongen dit
gevaerte te bouwen , ter eeuwiger ge
dcnkcnis van hunnen zegeprael. Hier
over zoo her fchijnt is ditgeboufel,
doordeTarters, wanneerzy in onze
dagen, dat rijk voor de tweede reize
afliepen
niet vernielt macr ongefchonden blijven ftacn daerdemee,

,

,

,

:

,

derheid in koninglijke paleizen over
al in gebruik is. In 't midden of in de
holte der kerke heeftmen twee thronen zeer kunüig gemaekt en met allerlei edele gefteenten enpeerlenge-

,

,

,

,

Boven op de Thronen ftacn
twee ftoelen op den eenen zit de
Keizer wanneer hy ofl'erhande zal
doen welk hem alleen in deze kerk
geoorloft is d'ander ftaet ledig, voor
de Godheid quanfuis om de ofïèrftoffèert.

,

:

,

:

,

:

;

fte andjere

,

getimmerten en graf fte-

handet'ontfangen.
Buiten de kerk
in

den der SinecfcheKeizeren ten gronde gefloopr wierden.
Buiten de muuren der Stadt heeftmen degraf fteden der aeloude Ko-

,

gemaekt te worden doch is het draet
zoo dun en wijd gevlochten, dat het
licht genoegzame doorfpeling heeft.
Welk in grote gebouwen en inzon-

,

,

,

,

,

,

:

,

,

d'

open lucht

zelf, ftaen vele altaren van rootachtig
!

marmer opgerecht,

die

demane.

zon, bergen en vloeden uitbeelden
Vol-

-van Sina

Volgens der Sinezen zeggen, zijn al
deze dingen ten dien einde buiten de
kerk zelf geftek, om van niemand
aengebeden te worden, en een ieder
mogte weten dezelve van dien gedicht zijn, den welkende Keizerin
de kerke zelf eert en aenbidt.
Rontom de kerk zijn verfcheide
kamers of veel meer cellen die eerhet getijds, zoo de Sinefen willen
hebben
gehad
badftoven
;
van
bruik
offezou
hy
wanneer
daer de Keizer
ren en zijn andere hulpgenoten zich

,ofTaifmg.
I

1

,

,

,

,

,

I

,

,

,

eerftafwoflchen.

j

!

!

ook Z^o/«,d'uitvinder derEpicurifche
Sineefche wijs begeerte,die voor den
groten Filofoof Konjut geleeft beeft,
in de Stad Mao geboren te zijn.
De landftreke fungyangfu begrijpt
achtien Steden Fungyang, d'OpperStad der L2Lndüreke,Li»hoai,Hoai}ue»,
.•

Na deze kerk en zelfs na de keizerlijke graf-fteden lopen zeer brede wegen.ter wederzijde met vijf rijen pijnbomen beplant,op behoorlijke en gelijke wijte van elkandre. Op pene van
den lijve, mochtniemant eertijds eenen tack van deze bomen fchenden,
veel min eenen daer af breken.
Op den berg zietmen naulix eenig
flag van bomen, die met de hand daer
op niet gepoot zijn.
Dan al deze gebouwen zijn door
de Tarters in den laeften oorlog,ver,

nielt: debomenuitgeroit,engraf-fte-

de kerken
en paleizen verwoeft, maer de Stad
zelf heeft weinigh of niet van ha-

den verdelght
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van een geringen priefter tot rover geworden, aenftonts, na her uitdrijven
der Tarters
op den Keizerlijken
troon klom en den Stam Taiming oprechte. Niet weinig heeft Keizer T«
dit geweft ook verheerlijkt naerdien
hy door Keizer Ya, in de ftad Mao tot
Koningje verheven wiert. Men zeit

defgelijx

.•

Tingyuen, Vho, Hung,Hokieu,Munchitig,
Su, Hiutai,Tienchang

, So , üngpi
Tacho, Hao, Ingxan. Su , So , Ing
zijn groote Steden.

,

l»g,

,

Hao,

De Opper- ftad t/««^j^«^,

gelegen
binnen haere
wallen zeerveele heuvelen bebout
met heerlijke burger en Stadsgebouwcn.
Deze Landftreke , in de welke heden de Stadt Fungyang leid , wierd
door Keizer r« onder het Landfchap
van r<?»^gebragt, ter beftieringdesge-

op eenen bergh

,

befluit

,

fternteT^-^.

In aeloude tijden der Koningen
was in dezen oort het Koningrijk , Turen glans verloren; uitgezeid het pa- xart genaemt welk de Koningen Cu
namaels begrepen hebben de Stam
leis.
De tweede Landftreke van Fung- Han rechte aldaer weer een fchatbaer
yanqju, een groot geweft, paeltten Koningrijk op genaemt C/^«»^/i.
noorde en noord-oofte nenHoaiganEvenwel is deze plaets niet met
ten oofte aenhet Meir Piexeen den tijtel van Fu of Opper-ftadt befu
aendelandftrekeC/j«c/7e«/« tenzui- fchonken maer was flechts eenkleide en zuidwefte aen Hocheufu en Lu- ne Stadt, geheten //joci'd'». Maer deten wefte aenhetLandfchap wijl de voorzeide offèraer, met name
cheufu
van Honan.
Cbu, d' oprechter desftams Taiming,
Deze landftreke , een luftigc en geboortig uit deze ftadt was zoo
vruchtbare oort door het bevochti- heeft dees zijn Vaderland zeer vergen met grote ftromen, is hier door edelt want hy leide de ftadt wijd
allermeeftvermaert, wijl zy twee in- en breed uit
boude nieuwe en zeer
:

:

,

:

:

;

.•

:

,

,

:

:

boorlingen van zeer geringen huize fterke wallen van vijftigh ftadien in
tot de hoogde waerdigheid derheer- den omttek
verheerlijkte wonderfchappye voortgebracht heeft. D'eer- lijk de onvermaerde graf- fteden zijlle hunner was Lieupang eenaemt.die, ner voorouderen, met dezelvekovoortgekomen van het fchuim der ge- ninglijk op te hemelen vermeerdermeente ja van fttaetfchenders en ro> de de ftadt met grote en prachtige
vers, den Keizerlijken Stam Ciwt'on- gebouwen
befchonk haer met den
der gebracht en dien van Han op-ge- tijtel van Fu of Opper-ftad: ftelde daer
recht heeft.
over eenen Onder-koning en onder
D' ander was Humvu of Chu , die haer gebiet achtien fteden. Hynoem:

:

,

:

,

R

r

de

^^'tten.

;
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de haer

aller ecrfl: FuKgyauq^,

dat

's

aen Hangcheufu

e-

delheid des Fenix;cn maekte haer eindclijk tot een zeer edele Rijx en Hof-

en met de

;

refl

aen

Sucheufu.

Deze landftreke, gelijk de voorigc.
mee rontom in 't water, ten oofte
De derde Landftreke Sucheufu paelt aen de zee, en de reft word omringt
ten noorde en noord-oofte aen den met ftromen, die met verfcheide armont van den ftroomA'M»^: ten oofte men haer doorkruizen enganfchbeaendezce icm.\x\dQ^e.ï\Sungkiang- vaerbaer maken.
{

Stad.

I

leid

j

Ie».

1

!

:

[

Zy begrijpt flechts drie Steden, die

fu ,enKiahingfu; ten wefteaenA'/^»^ten noord-wefte aen Changningfu

alle in

:

D'eerfte, die onder de Sinefen dit
geweft bewoont heeft
was zeker

:

,

[

onder deu Stam Cbeu want
dees. voerende uit de noordelijke
Landfchappcn bou troepen, plante in
deze landftreke den zetel, en heeft de
menfchen die te voren wilt en woeft
waren allereeft begonnen te rege:

,

grote, volkrijkheid en velerlei

koopwaren voor grote Steden niet
behoeven te wijken als Sungkiang,

cheufu.

Taipe

d'Opperftadt, Xanghai, Cingpu.
DeStadt Sungkiang zelf leid na by
zee, op den noordelijken oever van
zekeren vloet gefterkt aen zijnen
mond met een vefting. Van daeris
,

ook fchip-vaert op )apan.

,

In aeloude tijden viel deze

,

\

Land- Namm.

ftreke en Opper-ftadt eenzelfftelot,

len.

Ten tijde van Keizer Vu

met de vorige te

vekreeg
dezclandftreke dekoninglijke waerdighcid en vvierd het Koningrijk van
t/genoemt. Na dedoot van dienKoning wiert dezelve door de Koningen
}ue gewapendcr hand ingenomen
,

noemde

beurt.

h^ei Hoating

DeStam7<7«^

deTarterfche
SvAmJuen gaf den huidigen naem , en
befchonk haer met den tijtel van fu
of grote Stadt wanttevoorewaszy

,

:

:

met de vryheden en naem van
kleine Stadt verzien, en gehoorde onflechts

,

hoewel vooreen kleine wijle befeten.
want ook de Koningeny^f wierden der de derde landftreke Sucheufu.
De vijfde Landftreke Chanacheufu ^''«"t»door Cu verdelgt en de landftreke
paelt ten noorde en noord oofte aen
weer t' ondergebragt
Eindelijk overwon d'oprechter des denftroom A'wwg.-tenzuid-oofteaen
Stams Cl» al de Koningen en bragt Sucheufu: ten zuide en zuid-wefte aen
deze landt. n onder het Landfchap het meit Teii ten wefte aen Tancheufu.
Deze landftreke begrijpt vijf Ste- •^'«'"'
van Hoeiki.
D'eerfte die deze Landftreke en den Changcheu d' Opper ftadt P'uhaer Opperftadti'«c^d'« noemde, was Jie Kiangyn Gnihing, Ginkiang.
Koning Sul : de Stam Tanggaf den
Men heeft in deze landftreke vijf
naem van Changcheu Sung dien van helden-tempels, maer die niet verre
Pw<lkiang : maer de Stam Ta/mingher- van de Stad Vufie geftichtis, tereere
ftelde den ouden naem Sucheu.
van Taipe d' oprechter des volks o,

,

I

,

-.

Namen.

,

:

,

,

,

,

:

,

,

De

landftreke

is

over

al

doorfne-

den met armen van ftromen en grachten waerlangs men ook met groot
vaertuig, van de Stad na zee kan af,

,

Sucheufu begrijpt zeven Steden.-

i'«-

.d'Opperftad, Quengxan, Chanxo,
Ukiang Kiatitig Taicang Cungmung.
Cungning is gelegen op een hiland in
c^t-M

,

,

,

,

zee.
Grens -palen-

vertreftal d' anderen.

'DcSizdiChangcheu isgelegen naby
de bo vengezeide gegraven vaert, die
uit de Stadt Sucheu na den ftroom

AM»g

varen.
Steden.

5«</oi.

De vierde Landflreke

Sungkiangfu,

een klem geweft
hoewel vruchtbaerenvct, p.ielt ten noorde aen Su,

cheufu

:

cheufu

;

n oofte aen dezeeen IlaMgdelgelijx ten zuide en w^l^
tt

loopt.

DeStenefchoeing,

ter

wederzijde is by deze Stadt van vierkanten gehouwen fteen veel fraeier
cnkunftigeropgehaelt, dan elders.
,

Men

heeft

'er

ook etlijkezegebo-

gen , tot geen kleinen luifter en heerlijkheid der Stadt.
De Stadt Gnihung heeft haren

naem gekregen van de voortrefTelijkheid der acrde, daer de Thee- kopjes
in deze Stadt van gemaekt worden

want

:- ,

va» Sina
Cfi/h/ng beteekent glorye der

want
aerde.
Greni-pa-

Dq

zefte Landftrekc Cbingkiangfu

noordeaen den Stroom

paelr ten

!
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,

kleine landftrcke van Chucheufu : ten
noord-wefte aen fungyangfu.
Deze landftrcke bevangt tienSte-

den

;

Hinghoa Paoyng , Tai Jucao, Tung, en
Hatmuen. Caoyeu en Tai zijn groote

KiiiHgnangfu.

Steden.

ten oofte acn Changcheufu ; ten
't Meir Tai ; ten wcfte acn

;

Dexe Landftrekc

telt drie

Steden

Tanyang Kintan.
Chinkiang zelf , gehouStadt
De
den by AJt7r///«voordeStadt Cingiam
VdiXïMjrk Pd«/de Vcnetiatnder leid
benoorden den Stroom Kiang op
d' ooft -zijde van de gegraven vaert,
die in den Aiang ftort op d' andere
zijde der vaert, na 't wefte , leid op
den oever een voorftadt, nieikleinder noch minder van volk als de Stadt
zelf, over de vaert, tuftchen deSradt
en voor- ftadt leggen ftene bruggen,
daer men uitdeStadt nadevoorftadt
overg.ict. Verby de bruggen en fchut(luis breit de gracht haer tot een groen ontfangt uit den
te brceie uit
Siroom K/ang water en t' effens de
vloetderzce.
Welk een groote fchipvaert het
ganfch jaer door voorby deze Stadt
is, kan naulix uitgefproKen worden.
Chirikiang

,

,

,

,

:

,

,

Wantaldefchcpen

,

dte uithetLand-

en al d' andefchap van Ckekiang
re oofterfchc Steden afkomen en na
Peking of andere plaetfcn willen ,
,

om de
moeten hier (lil houden
maft op terechten en zeil bytezet,

,

ten, dewijl die tot dus verre

,

door

dè-groote meenigte der tuflchen geleegen Bruggen , niet hebben konnen gebruikt worden. Maer van deze
Stadt af, tot aen de Rijx -hooft
Sizdi Peking , mach geen brug altoos
zijn ; ook in de gegraven vaert zelf
niet; 't en zy een ophael ofwipbrugh.
By eenigen word de Stadt ter zake
fchranderlijk Kinkeu genoemt , welk
even zoo veel gczeid is als mond
desHofs, ter oorzake uit deze Stad,
tot acn het Hof , altijds bevrachte

stedtn.

Tangebeu, Tchin, Taihing, Kaoyeu,

zuide aen

a»'r

steden.

Ki-

ofTaiJïng.

,

,

Noordwaerds over den Stroom
Kiang,komimcn aen een grote fchut,

by de Krijgs- vcfting Quacheu,
daer de gegraven vaert haercn acnvangncemt; langs de welke men na
de Stad Tangcheu opvacrt want zy
is aen hare ooft zijde gelegen
ge;

fluis,

:

aen de weft zijde haer voor-ftad;
die voorhene tot een duitfche mijle
verre uirgeftrektlag
maer wierd in
lijk

:

den leftcn Tartarifchen oorlogh ten
gronde af-gebrand.
De ganfcheStad Yancheu heeft zeer
groote en prachtige gebouwen
en
word doorfncden op veelc plactferi
met grachten van verfch-wacer, overflagen met fteene Bruggen
van
vier en twintig en meer boogen , om
niet te reekenen de kleine , in groten
getale. Daer is ook een tol-huis van
's Keizers wcge.
,

De hooft neering der Inwoonders
de zout-handel
want ten oofte,
zee
heeftmen
de
in deze landaen
ftrcke zout pannen.
D'achtfte Landtftreke Hoeiganfu Gunsfd.
paelt ten oofte aen de zee ten zuide '*"•
aen den Stroom Hoai ; ten zuid- wefte
en wefte aen Fungyangfu en Siucheufu ;
ten noorden aen het Landfchapvan
is

:

,

,

;

Xantung.

De ganfche landftrcke word doorfncden met Stroomen, en bevochtigt
metMeiren.

Zy begrijpt tien Steden ; Hoaigan
d'Opper-Stad Cingho Gantung, Taoyven Moyang Hat Canyu Pi Sociven, Ciuning. Hai en Pi zijn groote
Steden.
Onder Keizer Tu behoorde deze
landftrekc aen die sznjangcheuyondzt
het gefternte Teu : ftond allereerft onfchepen varen.
der Koning U : daer na onder /ue: ae»
De zevende Landftrekc Yangcheu- ftonds onder Cu.
paelt ten Noorden aen den
Onder den Stam Hun was deze
fr
Stroom Hoai; ten ooftenaendezee; Opper-Stad Hoaigan flechtsecn kleiten zuiden aen dtn Stroom Kiang; ne Stadt, genaemt Haoiyn : Han noemten weften acn Nankingfu en aen de de haer ünboai : den huldigen naem
en
Rr 2
,

,

steden.

,

,

,

,

,

,

Grens f»
'*"

,

uame».

Derrie Gezandfchap na

ii<5

,

De

Landftreke Gankingfu
paelt ten noorde z^rvLucheufu : ten
oofteenzuid-oofte aen den Stroom
Aiang : ttn weftc enNoordwcfteaen
het Landfchap van Huquatig.
Deze landllreke begrijpt zes Sttden: Gartkirtg, d'Opperftad, Tmtgchingy

,

De

nacmt Hoaigan

zuid- zijde

denoord

:

word

heeft 'er twee fraeie kerken,

en een heerlijke brugh, by de kleine
Stad Logan.

Hoaigan gelegen op d^n
oofterlijken oever van de gegraven
vaere ,is verdcilt in twcen in een zuider en noorder gedeelt; hoewel beide
binnen een eenigendoorgaende wal
beflooten.

Keizerrijk

Men

en waerdigheidt gaf haer de Stam

De Stadt

V

ge-

zijde Te»-

D'eene zijde is vergroot met een
voor-ftad, welke ter wederzijde in de

tiende

Grens p».
'"^

steJm.

Cienxjft, Taihu, Sojung, Vangkiatig.

Eertijds was deze landftreke l'on
genoemt en wierd door Koning Cu
Uit deze vaere komtmen t'ondergebragt deStam7d«^ noem-

vacrt tot een Duitlche mijlc uitgeftrcktleid.

,

:

de haer Sucheu Sung, GnHking.
De Stad Ganking zelf is gelegen aen
den ooft:erlijken oever des ftrooms
Ganking, en bloeid in rijkdom en
koophandel, nevens de vermaerfle
Steden dezes Landfchaps:want al wat
uit d'andere landftreke na Nanking
vervoert word, komt in deze Stad

de gele reviere.
In de voor ftad zijn twee tolhuizenrop d' eene word de tol van koop\varen,en op d' andere die van de fchepen na eens ieders maet en grote,
betaelt. De penningen worden bein

,

,

ftect aen het

dw

hcrmaken

fchut-

fluizen,in de vaert gelegen, tegen het

geweid der watervallen; (want be- eerft:aen.
noorden deze Stad leggen in deze
Naerdien deze landftreke de zadrie
hoewel
ook
vaere
watervallen,)
mengrenzingen van drie Landfchapvoor een groote gedeelte in 's Keizers pen Kiangsi Muqui.ng,Qn. Nankinghefchat-kift: gebragt.

en welgelegen tot krijgs-tochten is, heeft zy eenen onderkoning,
een ander van het opperhooft des
Landfchaps. Dees houd een flerke
krijgs bezetting in de vefting //^/w«fluit

In dezeStad heeft d'onderkoning,

,

de voorzorger van 'sKeizers lijftocht,
zijn verblijf die met breedemagtover de zeven zuiderlijke Landfchappen gebied
en totbcfchermingvan hetmeirPoDe negende Landftreke Luchenfu, yang en den ftroom Kiang.
paelt ten noorde aen Fungyangfu : ten
De Stam Tang heeft aldaer een yzeoofte aen Hocheufu en den ftroom Ki- re pilacr doen oprechten drie roeang ten zuide aen Gankingfu : ten we- den hoogh,met behoorlijke dikte zy
fle aen het Landfchap van Huquang beftaetuiteeneenigftuk, en niet uit
en Honan.
verfcheide.
,

j

,

Grens-fAten.

,

:

Stiden.

:

Zy bevangt acht Steden Lucheu,
d'Opper-ftad, Xuching, Lukiang, Vw
guei,Cao, Logan Jugxan, Hoxan
byna
alle gelegen aen den oever des zeer
beroemden meirsG;^?. Vuguei tn Logan zijn groote Steden.
In aeloude tijden ftond deze ge-

De

:

elfde Landftreke 7^//>i«^ leid

rontom befloten metdenuroom

cmsf»-

Ai-'^"'

ang, oftuflchen twee deflelfs armen,

:

en bevangt daer en boven ten oofte
een gedeelt van het meir Tanijang ,
daer het aen de landftreke van A/</»_gning grenft:.

gelijk de
Ecrtijdsflontsdeze landftreke onvoorige wierd onder den Stam Cheu der het koningrijke/, daer na onder
een koningrijk op zich zelfs
Luch y«^, aenrtondsonkerCw: maer wierd
genoemt
maer een weinigh daer door den Stam C/« onder de landftrena, door de Koningen Ck, in bezit- ke van Chang gerekent. De Stam Han Namm.
tinggenomen.
noemde haer Tanijang Tang NaniOnder den Stam Han was dezel- ju
Sung eerft Pingnan , eindelijk
ve, beneven hare Opper -ftadt, Lu- Taiping, welken naem zytot op he

hele landftreke geplaeift

,

:

,

;

:

:

{

^w»^ genoemt
gaf Keizer Sui

:

den hwidigen naem

den behouden heeft
Drie Steden leggen

in

deze landftre-

stiim.

-

van Sina

>

ftreke

On-

Taiping, Vuhu Fachang.

:

ef

,

|

Taifing^^.

^j^
aen hetLandfchapvan Chekiang ; ten
zuide met een hoek
en ten zuidwcfteaendatvan Kiang/ï : tennoordwefte aen Chicheufu ten noorde aen

want
op
een
Zy
2y
eiland
tufïchen twee armen van
die daer na by
den Stroom Kiang

Ningquefu.

de Scadr Nanking aen malkandre ko-

Deze

der deze

is

Vuhu edel en

heeft een tol huis.

rijk

;

,

leid

,

,

,

landftreke viel ten tijde der

men.

Grens -p»Itn.

Koningen een zelfde plaeife en loc ie
De twalefde LandürekeA'/wg^^f/w beurt met de voorige. Den naem mme».
paelt ten noordeaendenftroom Ki- Hoeicbeu heeftze van den Stam Sung
ang ten oofte Acn Qu angt efu; ten zui- bekomen. In de zelve zijn zes Ste- stedeiti
de aen Hoeicheufu ; ten wefte aen Chi- den Hoeicbeu d'Opper-ftadt, Hieuning Vnyven Kimuen In Cieki.
cheufu. Het is een rou en bergrijk geweft.
DeScadt //of/c/;f« iseenkooprijke
Men heeft 'er zes Steden rA^/w^^-»*?, Stadt, en zonderling vermaard door
d'Opper-ftadt Ningque , Aing Tai- het maeken van de befte Sineefche
,

;

:

,

,

Steden.

,

,

,

\

,

,

Nanling
D'Opper-ftadt Ningque zelf is gelegen op den oofterlijken oever des

ping

Cingte

,

,

ftrooms Von.
Binnen de wallen heeftmen luftige
heuvelen, waranden, en treffelijke gemeenigce van kaftanien,
bouwen
note en pcre-bomen.
By de kleine Stadt King flaet een
Hiangixn in 't Siprachtige kapel
neefch genoemt dat 's van weiriekenden herte. Zy is aen vijf maegden
gewijdt die wanneer zy van de rovers gefchaekt waeren liever wilden
derven dan haere eerbaerheid verlie:

,

,

,

,

,

,

zen.
Grens fa
Un.

dertiende LandftrekeCA/c/'^w/w
paelt ten oofte aen Ningquefu ; ten
7.\x\d oo?i.QAtn Hoeicbeufu ; ten zuidwefteaenhetLandfchap siangli ; ten

der het Koningrijk L/ aenftonds onder Jue : daer na onder Cu. Koning
Leang noemde haer en d' opper-ftadt
Nanling ; Sui Cienpu ; maer den huidi:

,

gcn naem gaf haerdeSram Tang.
Zy begrijpt zes Steden Chicheu,
d' Opper ftadt , Ciniyang , Tungling,
:

Xetai

hiente

,

,

Tunglieu.

heeft in deze landftreke vier
zeer fracie helden kapellen.
De Stadt Chicheu is gelegen aen

den zuiderlijken oever des Strooms
Kiang.
len.

,

na zijne opper of grote Stad genoemt.
De eerfte kleine landftreke van
Quangte paelt ooftwaerts aen de
Hooft -landftreke Kianqningfu
en
Hangcheufu : ten zuide aen Hoeicbeufu,
ten wefte aen Ningquefu en fpringt
ten noorde met een hoek atn den
ftroom Kiang.
Deze Landftreke heeft twee Steden , Quangte d'Opper ftadt en een
onderhorige Kienping. Beide deze
Steden leggen aen grote maer luftige
,

,

,

,

,

De
cheufu

veertiende Landftreke
,

Hoei-

d'allerzuidelijkfte landftreke

dezes Landlchaps

,

bergen: devoornaemftezijn//<f»geti
Ling. Quangte is een zeer fraeie
Siadc
en heeft groten overvloed van zijde.
De tweede kleine landftreke vati
Hocheu paelt ten noorde aen de derde
kleine, en twalefde grote landftreke
van Chucbeu ten oofte en zuide aen
Kiangningfu : ten wefte aen Lucheufu.
Deze landftreke begrijpt twee Ste
den: Hocheu, d' Opper-ftadt, en //<7«xj» een onderhorige. De Stadt'//ö;

•

,

r^f«

door vermaert; wijl zeker
Chu die de Tarters des
jaers dertien honderd acht en zeftig
uit Sina verdreef
aldaer den rover
is

hier

offer-priefter

,

,

fpeelde.

Men

Crcns-f*.

inkt, en verlakte kisjes.
De vier kleine Landftreken dezes
Landfchaps zijn die van Quangte, Hocheu Chucbeu en Siucheu : ieder alzoo

,

De

noord wefte aen den ftroom Kung:
dcfgelijx ten noorde met een uithoek
aen den zclven ftroom.
Oulinx ftond deze landftreke on-

Steden.

>

paelt ten oofte

De derde kleine landftreke der grote Stadt Chucbeu paelt ten

noorde cit

wefte aen de tweede landftreke Pungyangfu ten oofte aen 't Meir Piexe en
aen de zevende grote landftreke Tangcheufu
ten zuide 2icn Kiangningfu en.
aen de tweede kleine landftreke der
Stad Hochea.
:

:

Rr

2

Deze

•

Öerfie Geza/idfchap

ji8

Deze

«(7 '/

Keizerrijk

landilreke begrijpt drie Ste- fehenken te vcrfmadcn) te zullen

Opperftadt of een
en Laigan twee
Civenciao
groteStadt
kleine Steden.

nemen

De vierde kleine landftreke der
groteStadt Siucheu, de noordelijkfte
dezes Landfchaps, paelt ten oofte acn
de grote landftrcke Hoai^anfu : ten

lieden geliefden

den

Chncbeu,

:

d'

,

,

aien-

maer belangende de ftofTen,
die niet te kunnen acnvacrden
alzoo 't geen w ijzevan doen was. Zy-

,

;

;

hem

daer in t'ont-

op morgen
op hunne maeltijden niet tekunnca
komen: eensdeels om zijne vermoeit2uide aen Fun^angfu : tcnwefteaen heid door het reizen en onpaflelijkhet Landfchap van Honan : ten noor- heid ook ten anderen uit vreze van
fchuldigen

:

desgelijx van

,

:

de aen dat van Xantung. Deze land't midden met den gelen
ftroom doorklooft word is van zeer
groot behmg, wijl zy de grens palen
van vierLandfchappen bevangt.

den Konbon der Stadt té zullen vertoornen zoo hy ergens ging om vergaft te worden dan by zijne Hoogheid. Eenigzins lieten zy hen deze
onifchuldiging gevallen, en zijn zoo

ftrcke, die in

,

,

,

Zy begrijpt vijf Steden: S:ticbeii,ccn weder vertrokken.

steden.

grote Stadt S/ao , Tangxan Fung en
Po/. Aen de noordweft-zijde der Stad
Siucbeu leid een fchip brug van vijf en
dertig fchcpen met eenyzerekeien
aen elkandre gehecht. Eenandrebrug
,

Des morgens, den zes en

,

,

ften, zijn de paerden
j

;

j

i

i

,

|

Poi,\d,n daeretncrap,tothet

Komen
Suchcu.

te

innemen

des Keizerrijks, opgerecht heeft. Dus
verre van het Landfchap Nanking.
Na dan des morgens d'onze andre
trekkers

bekomen hadden

zijn

,

zy

den vijf en twintigften weder voortgevaren over den Stroom Sung, en lan-

belet

doorhet

ongcfluimig weder van eerdertekunnen doen) geloft, en in een huisgeftalt
alzoo zy, volgens zeggen van
de geleids mandarijns, des volgenden
daegs zouden overfchepen en den
acht en twintigften vertrekken.
Den zeven en twintigften droegh
zich niets toe. Alleen quamen eenige Mandarijns van d^n Onder koning Singlamong (dier hy wel tot vijf
en twintig in deze Stadt heeft leggen)
den
baffadeur begroeten en w ellekoom heten. Midlerwijle wachten
d' onzen met fmerte naer vaertuigen,
om o Ver te fchcpen en weg te fpoeien:
dan zagen noch gene verfchijnen;
niettegenftaende de geleids -mandarijns des voorigcn dags gezeid hadden , die ten dien dage zouden ko:

j

leid over

,

(

j

,

den vliet P/tw. Doorluchtig
hier
door de Stadt Siucheu wijl
is ook
d' oprechter des
Keizer Lieupang
Stanis//.w, na het innemen der Stadt

twintig-

\

Am

uuren acn de Stadt Sudaer zy van barken verandecbeu
ren en ovcrfehepen moflcn. Zoo dra
Avaeren zy voor de wed - póorte der
alwaer d'overfcheping moft
Stadt
of de men ook zagen zy tot hun vertrek
niet gekomen
gcfchiedea
Mandarijns die het gezag over de weinig kans, wijl gene bequame vaerquamen tuigen voor de paerden te krijgen
vaertuigen aldaer hadden
hen in hun vaertuigen bewelleko- vvaercn.
Alzoo de Konion des vorigen daegs,
men en tegen des volgenden daegs
tegens
den avond d' onzen had laten
met
twee
varook
nodigen
te gaft
vragen
hoenders,
vier
of niet een paer piftolen
kens, twee Ichapen ,
twee potten drank groente en twalel en eenige houwer-klingen voor hem
ftuk zijde ftoffen befchenken. Het te koop hadden, wierd A^x\ acht en
ontwerp der gefchenken wierd Fan twintigften goed gevonden aengeHoorn zelf ter hand geftclt met ver- merkt hoe veel den onzen aen dezen
zoek van de zelve te gelieven aen- Heer in het komen en keren van deze

den ten

tien

:

,

,

,

:

,

,

,

:

:

,

,

:

vaerden.
Fan Hoorn bedankte hen hartelij-

plaetfe (daer altijd vaertuigen leggen) gelegen was, hem met een paer

ken voor hun acngcnomen moeite, piftolen twee houwer-klingen vijf
goede genegentheid en gefchenken, elle root fcharlaken een ketting barnmet daer op te zeggen, hydeverver- fteen , twee Mouryfen en een kuftiching (om niet te fchijnen de ge- deken te befchenken. Hoewel de
,

,

,

Konhon

vaH
Konion van deze gefchenken

door den
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hem

,

eering aen den brenger

Sekritaris toegebragt, niet

anders heeft willen aennemen alsde
piftolen en houwer-klingen en wierd
de reft door den Sekritaris weer te
ruchgebragt. Midlerwijlebegoftmcn
eenige fchenkaedje-goederen overte
fchepen, voor zoo veel als 'er berken

,

de Manda-

rijn.

Des middags komt een groteMan-

B'Anéttf-

darijn , die het gezag over de krijgs- ^^f,"'^^°°^,
zaken en 'sKeizers kleding in deze
beStadt had, den Ambafladeur begroe- •S''"^'ten en bewellekomen
Hy wierd
by hem met een glaesje wijn onthaelt
en bezag in het weg gaen de
quamen.
Mandarijn
paerden
en osjes die by hem zeer
Des avonds quam een
van wegen den Konbon den Ambafla- wierden geprezen.
Den dertigften.des morgens.alzoo optocht
deur, in vergelding van de piftolen en
met
zijnu
wederom van pagie voor de paer- '^'"' ^'*twalefftuks
houv\er-klingen,
'"'
de floifun ,vierverkens, vier bokken, den en andere behoeften verzien wa-'^
ganfcn hoenderen en andere verver- ren ,zijn d'onzen van de Stadt Sucheu
Iching befchenkcn. De mont-koft vertrokken langs een gegraven vaert,
wierd by hem aengenomen; maerde die van de Stadt Sucheu beoofte het
zijde ftoffcn met beleefde termen Meir Trfi, tot aen de Stadt Chink/ang
vvcêr te ruch gezonden De brengers flrekt, en in den groten flroomA/j»g
wierden met vier rijxdaelder's zilver uitkomt. Zy hadden aldaer acht dabefchonken.
gen naer vaertuigen tot overfchepen
Den negen en twintigften maekte der goederen en paerden, gewacht,
de tolk Genko den Ambafladeur be- hoewel noch niet alle bekomen: naerkent; hoe op zijne komftealdaer een dien 'er noch vier Hankfieufe vaertuiGezant geweeft was juift door den gen, te weten twee van de paerden
Keizer naer Peking afgezonden om en twee met fchenkaedje-goederen
de Sinefen op Taywan tot gehoor- geladen, mede moftcn.
zaemheid te brengen.
De twee Haven-meefters den on- ^j?^"Ten zelven dage wierden weder zen tot geleide door den Veldheer vHhLi!.
""nefeenige fchenkaedje-goederen
van Hankjieu mede gegeven, namen,
trekken.
fcnsd'osjesovergefcheept defgelijx gekomen buiten de Noorder voorook depaerden maer in dezelve ber- ftadt van Sucheu, hun affcheid van den
ken daer zy aldaer mede gekomen Ambafladeur, om weder na Hankjieu
wacren naerdien men gene bcquame te keren. Van Hoorn vereerde hen, zoo
berken voor dezelve krijgen konde. ten aenziene van hunne Meefters, als
Zy hebben dan begonnen, tot het ver- mede om de goede toezicht, diezy
trek tegen des volgenden daegs toe- op de vaertuigen hadden gehouden,
rufting te maken en was nu alleenlijk een fluk perpetuaen. Ookfchreefhy,
het wachten naer pagie tot voeder deze gelegentheid waernemcnde,met
voor depaerden alzoo zy zich van hen het naervolgend groet- briefje,
dat voer tot Peking toe moflen ver- aen den Veldheer van Hankjieu en
zien
vermits onderwegen ( alzoo den Ao«^</».
aldaer niet als tarruw wierd gezaeit)
De dankhaerheid word hy de Hollan- Groet-brkf
j'^"
voor geld niets te bekomen was. Ja ders voor de grootjle deucht gehouden
:

'

"

|

<i<i;-</»

i

\

.

'

"

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

M

,

;

;

,

;

,

:

,

:

j

;

1

.

^^^
D' Amhaffadeur kan hy dezen niet dtur aen
hem is ge- ^"'^ '*'''naerlaten : hoe aenqenaem
'>
^ -heer en
benodigtwaercn,hier en daer dezelve iveejl, de heleepheid en edelmoedigheid jij,^y„„_
in de dorpen op te kopen
van Talauja te ontfangen.
Den dcrtigften desvoormiddaghs
D' Amhaffadeur kan gene woorden hezond de Konion den Ambaffadeur denken om zijne dankhaerheid uit te
door eencn Mandarijn tien pikol pa- drukken ; maer verhoopt in het wedergie ter fchenk toe, die byhem, wijl komen van Peking als ook in het toemen gene pagie bekomen konde ten komend met der daed te doen blijken,
dank wierden aengenomen ; hoewel hoe zeer het Hollan djch Rijk end' Am-

kon men in Sucheu niet een pikol pagie te koop vinden. Dies d'onzen

-

|

Den Konbon z,end
fagie.

,

,

,

niet

zonder vergelding vanecnever-

bajfadeur aeuTuhujiu verplicht.

De

,

:
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J2Ö
de gehele Stadt Sucheu zoo groot als
zy is leid op een ftillen flroom hoewel die door zijne grote veel meer

fta

V

Keizerrijk

de Sineefe Landbefchryvers , veertig
Sineefche ftadien in den omtrek, en
met de voordeden over de honderd:

het varen over het nabygelegen Meir
Tai geen gevaer zouden hebben uit
te ftaen is een gracht of vaert, met het
meir aen de noordzijde af te dijken van deze Stadt Sucheu af , tot
aen die van Chinkiang gemaekt dies
zy haere uitwatcring in den ftroom
Kiang zelf heeft doch word aldaer
het water door een grote fluize gefchut, die na tijds gelegentheidgeopent ofgefloten word. Een groot gedeelte van deze gracht is ter wederzijde mee een fchoeing van gehou-

of de Stadt volgens bericht aen d'onzen aldaer, beflaet een plek van drie
mijl in 't ronde. Buiten en binnen de

wen ftecn opgehaelt.
Maer te reizen van deftadt Sucheu
af na U kiang of van U kiang na Sucheu,

Stadt leggen vele prachtig geboude
, over de grachten
ftromengeflagen,
brede
eenigc, over
andere, over
rijzen met vele bogen
kleine bruggen , binnen de Stadt , be-

van drie honderd
en meer bogen waer door het vaerwater van het Meir Tui afgefcheideti
word. Op deze brugh trektmen by
eenen lijn de fchepen zeer gevoeghelijk voort
want de brug is te dien
einde gefticht, om by ftilte met de
fchepen niet te behoeven blijvenleg-

,

;

,

een Mcir dan ftroom mag genoemt
worden ook kruift de ftroom de
Stadt door en weer want dezelve
word met verfcheide grachten, geleid
uit dezen ftroom en bevaerbaer voor
:

:

,

klein en groot vaertuig, doorfneden.
De wallen der Stadt beflaen, volgens

,

bruggen van fleen

:

flaen veeltijds uit een eenigenboge.

,

,

,

,

,

,

:

:

'

,

leid eene ftene brug
:

:

de gebouwen
Al
ruften op ingehaidepijn-bomen maften. Dan zy is niet al te wel bebout, gen.
Buiten de muuren der ftadt ftaet Tei-huü.
en heeft vele flechte huizingen van
een tolhuis daer op niet de koopwabinnen.
Sucheu , van wegen haere nabyheid waeren ; maer alleenlijk de fchepen,
aen zee , en aen den ftroom Kiang, is ieder na zijne zwaerte en grote, zekeeen wonder fcheep en kooprijke Stad: re tol betalen. Men zeidjaerlix deze
Ja zagen d' onzen aldaer aen alle kan- tol tien honderd duizend dukaten opten zoo veel vaertuigen leggen, dat- brengt waer uit lichtelijk af te nemen is , hoe veel fchepen dezen
'er qualijk weg was, om door te koftroom op en afvaren: daer nochtans
men.
Veel barnfteenfchijnt in deze Stad 's Keizers fchepen en die iet ten Hoverbruikt te worden want d' onzen ve voeren, tol- vry zijn.
Veel grote Keizers barken , Lunggehele ftratendoorgegaen zijn, daer
huis aen huis niet als wcrkluidenvan chyven geheten met fchatting-goedebarnftcen als anders gezien wierden. ren geladen zijn terwijl d' onzen alMen heeft 'er van alles vol op zoo daer gelegen hadden , verby getrokwel van 't geen tot 's menfchen onder- ken. De Stadt word beftiert door een
houd als welluft van noden is. Want Aö«^ö»ofStadthouder,dietoenmaels
deze placts is een der voornaemfte een Leaötungfe Sinees was, en zeer
van geheel Si»a: alwaer de koopman- van eenen iegelijk geprezen wierd.
Naeenuurreizens, trokken d' on- Dorpxm
fchappen van Portugael, Indien Japan
en al andere
die van uitheemfche zen een fraei groot dorp Xuciquan '?"*"•
geweftcn door vreemdelingen of voorby
en des naermiddags wel
door de Sinefen zelfs derwaerds ge voorby de twee honderd grote Keivoertzijn, verhandeld worden. Ook zers barken, metfchatting-goedercn
komen aldaer vele koopluiden van geladen, die in deze vaert ftil lagen.
Nanking en andere Sreden handelen. Des avonds quamen zy aen dezuid!^
Waer door van hier jaer in jaer uit, ooft-zijdedervoorftadtlTy^e terrufte. sta^ujït.
op d' andere Landfchappen en Steden Dien dag was met zeilen en trekken
een grote vaert en drokke koophan- zes mijlen op verfcheide koerfen gedel is. Wijders op dat de fchepen in vordert.
de flraten en zelfs

,

:

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Vfie

:

vaa S'ma

,

Ufie de tweede onderhorige Stadt
der vijfde Opper-fladr Cbangcbeu is
zoo veel gezeid als zonder Tin:
want eertijds vvierd op den berg Sk,
by rufie gelegen, het befte tin gegraven ; maer onder den aenvang des

Changcheu

,

raekten

veel fraeier en kunftiger

,

van gehouwen fteen opgehaelt, dan

,
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e f Taijing.

elders.

Den

derden, des morgens, zijn zy
weder voortgegacn , en des middags

gekomen door

het dorp Luytfcheen,
tegens den avond aen het dorp Luefinga , daer zy 's nachts bleven leggen , om verfche Koelijs
tot het
trekken der vaertuigen , te bekomen.
De vordering van dezen dagh was

al

de mijnen meeft ledig, waerdoorde
Stadt die naem gegeven wierd. Inde
voorzeidevoorftadtvan VJie vonden

Dorp Luyf.
fcheen.
Liiefingn.

,

onzen zeer veel ftecn-ovensftaen,
de welke allerhande Heen gebak- flechts drie mijl ter oorzake van den
tragen voortgang der 's Keizers barken werd.
Des morgens.den eerden van Gras- ken.
Den vierden vertrokken zy weder
maend, trokken zy weer ter reize, dan
d'

in

,

voeren ontrent een musket-fchoot
buiten de muuren der Stadt Ujie, latende de zelve aen de linke hand legen quamcn eindelijk aen de
gen
Noordcr voorftadr. Hebbende aldaer cenigen tijd na Koclijs of trekkers moeten wachten zijn na die
bekomen te hebben w eder voort gegaen. Zy voeren op den middag door
net dorp Unjomv, ter wederzijde van
de vaert gelegen voor het welk zy
verfcheide vaertuigcn met blaeuwen
Indigo vonden leggen (die de Schippers der zelve zeiden te Sinckian en
Seucheu te vallen) en quamen tegen
den avond aen het dorp Gongling, de
rurtplaetfe des nachts. Drie mijlen en
een halve was dien dag op een noord-

het dorp Luefinga , en quamen , na
door het dorpje Sucouiv verby getouit

gen

te zijn
des namiddags aen de
Stadt Tanijang
varende langs hene
haere muuren, op de rechte hand dezelve voorby, totaend'ooftervoor-

:

,

'

!

,

morgcns, den tweeden vertrokken zy weder van het dorp Gougling, en
na een halve mijle varens,
door het dorp Sijtfiouijenna en quamcn al lact in den achtermiddag aen
denoordzijde vandeSradt Siucheeuiv,
anders Changcheu ft il leggen om van
Koclijs tot trekken verzien te worY)es

,

,

,

siadtsiu'

"""'

,

,

Dan

bleven aldaer alzoohet,
na de komfte der Koelijs, telaetwas
om voort te gaen vernachten. Dezen dag was niet meer als twee mijl
gevordert op een noord-weftelijken
koers. D' oorzaek van dezen tragen
voortgang was, naerdien de vaert aldaer vol K eizers fchepen lag, die door
haere zwaerte en grote weinig wegh
fpoeien en alzoo de vaert daer zeer
eng is kan men de zelve niet voorby varen. De ftteene fchoeing van
de gegraven vaert is by de Stadt
den.

,

,

:

,

StuAt

Tttn'i-

I

,

,

door
;

jang.

Aldaer verbleven zy om te
vernachten en verfche Koelijs te hebben. Drie mijlen was dezen dag op
eenen noorder koers gevordert.
Den vijfden , des morgens , vertrokken zy weder met verfche Koelijs, van de Stadt Tanijang
en togen
des middags voorby cenMeir, welk

ftadt.

,

:

DerfGonf-

,

,

,

noord-weftelijken koers gevordert.

Sucouv.

drie iluizen zijn water

vaert loosde

daer

:

m deze

zy door voe-

ren.

Des middags quamen zy aen een
dorpje , Honguipok genoemt,
daer de Koelijs cenigen tijd ruften
van hunnen arbeid envermoeitheid,

klein

veroorzaekt door de glibberighcid
des wegs , en de wint , die de vaertuigen , mits zy hoogh opgebout zijn,
zeer tegen hield ; desgelijx om wat
tefchaffen. Zoo dra zy wat gegeten
hadden , voeren weder voort , en
quamen tegen den avond aen het
dorp Singhjon. Door het ongeftuimigh weder van niet verder te kun-

nen
ven

komen, moften zy

aldaer

Honguipok^

Singhfon]

blij-

hadden dien dagh , op verfcheide koerfen ontrent twee mijlen
:

,

en een halve gevordert.

Des morgens den zeften , verzy weder van het dorp
,

trokken

en voeren des middaghs
voorby verfcheide fteen-bakkeryen
daer na voorby de Stadt Sinck'tatig
of Chinkiang
langs haere muuren
Singhfon

,

,

Ss

hene

Stad Chin'
kiang.

;)

;:
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hcne tot aen de noordcr voorftadt. kent was, opgegeven overdemeeAldacr bleven zy leggen, omtoeru- nighte en hoedanigheid der 2elver
ding te maken
tot het varen over goederen hy zich zeer verwondert
den Nant?in"fen of droom Kiang ; had met daer by te zeggen die
volgens den Keizer zeer aengenaem zouden
insgelijx om dat zy aldaer
her voorgeven van de geleids-manda- zijn.
Voorts had hy hen gevraeght
rijns, van eenige barken moften verwiffelen. Ontrent twee mijlen was ofd'Ambaffadeur niet eenige bloeddien dag op verfcheide koerfen ge- koralen, lakenen, piftolcn, houwer:

,

,

J

,

\

,

,

!

1

I

j

klingen

vordert,

Des morgens, den zevenden

,qua-

1

men verfcheide Tartars Mandarijns
den Ambafladeur begroeten en vervvcllekomen onder het onihacl by

,

;

;

1

i

aen den Ambafllideurter fcbenkeen
verken bok en eenige andere ver,

,

welk hy ten dank

aen-

zond daer en tegen aen
zelvcn eenige valfche peerlen,
daer hy om te koopen nae liet vra:

dt.t\

gen.
d'Ambafjk.
'^'•'^^J"'^"

dirtegnfi.

Ook wierdr d' Ambafladeur door
eenen Mandarijn tot den Stadthouder
dier plaeife tegens den middag ter
maeltijd genodight waerwaerds hy
zich des namiddaghs (na dat andermael een Mandarijn van wegen gedachten Stadthouder, om hem te hamet eenige paerden was gekolen
:

,

men) neffèns Pufmcins denSckritaris,
met meefl: al het gevolg (uitgezeid
,

door zijne onpaflelijkheid
zich begaf werdende van den Stadthouder vriendclijken onthaelten be-

Nol/el

valfche peerlen en diergelij:

,

,

den.

,

verfchingh
vacrde en

,

koop had

alzoohygaernevan
wat wilde kopen. En niettegenftaende door hen geantwoorde
was
d' Ambaiïadeur niet kocht
nochte verkocht, hy had echter
op hen begeert zy den Ambaiïadeur het zelve voor te houden hadte

elks

,

hem, meteen giaesjeSpaenfe wijn.
Een hunner zond na zijn vertrek

ke

,

Derhalve d' onzen, in acht genomen dit een Tartar en man van groot
aenzien was, die om enby deStadt
over een groot getal krijgsvolk het
bevel had , ook vjry veel t' hunnen
voordeele aen 't Hoi van Peking kon
uitwerken
hebben des morgens,
,

den achtften, goed gevonden hem
hetnaervolgendtoteengefchenktoe
,

|

;

j

te

zenden.
Cefchenkm
nen den

rijfe» een halve el rootflamet.
Vijfel llaeu laken.

Stadhouitr

Een verrekijker.
Twee mourits.
Een keten harnfleen - korael en wat

,

Z'aljchepaerlen.

,

Daer neffens gingh een dienftplegend Briefje van volgenden inwellekoomt.
Zeer verwonderd en nieusgierigh houd
was deze Heer om d' onzen te zien
Op het hoogtteisd' Amhaffadeurverja , vergat daer door zijn eeten en
noecht en over Talaujas beleeitheidverdrinken gemerkt hy geduuriglijk het
liijd.
oog op den Ambaffideur en zijn geZ)' Amhaffadeur verzoekt aen Talauvolg had. Gene merkwaerdige rededeze kleine gifte in teken van opja
nen zijn 'er voorgevallen dies d' onrechte dankhaerheid en vriendfchap
zen na wel gegeten en gedronken
f ontfangen : het welk den Amlajjadeur
te hebben
weder waeren gefcheivan Talaujas^^of ^(f gtnegentheidtot de
:

,

,

:

,

,

den.

Des avonds komen de tolken Genko en Liulako den Ambafladeur zeggen hoe zy andermaelby den Stadhouder voornoemt geroepen waeren
geweeft, die hen na 't aental en hoe;

danigheid van

's

Keizers fchenkaedje

Zy lieden hadden
voor zoo veel hen be-

hadde gcvrachgt.

hem

dezelve

,

Hollanders noch verder zal verblijdt
maken.

Deze gefchenken
neffens het
zou den Stadhouder door
,

briefje

,

,

den fchenkaedje meefter Putmans^
des voormiddags zijn toegebracht
doch zach hem al vroeg ter Stadt uit,
voorby de barken komen rijden dies
-

:

men

van

Sirta

ofTaifuig.

,

menraedzaem vond tot zijne wederkomfte

te wachten.
Ondertuflchen is de zoon vanden
AmbalTadeur bcnefTens den Stuurman , en den tolk Mourits op den
(troom Kjang uit fchieten geva-

voegde.
Ais toen ging Putmans
veandermael aenbieden.

,

,

De houwer,

De

^tadt-

zoekt Tveir

den Ambnffndeur

De

Stadthoudcr des namiddaghs
vvedergekeert, quam.neffèns vier zijdepaerner voornaemfte Heeren
fchijn
dien
en
onder
den
osjes
en
den Ambafladeurmedein zijne bark
,

bezoeken

;

dezel-

blacu

,

la-

,

,

,

fchijnende zijne nieus-

gierigheidt den voorigen dagh

karabijn

hem

ken, en valfche-peerlcn nam hy ten
dankaen, maer zond de reft wederom. Acn eenige kinderen zoo SJ.n
de Stadt- houder dezer plaeile , als
van andere groote Hcercn
die om
den Ambafladeur tezien, in de bark
quamen wierden ten aenzicn en

ren.
hoiidtr be-
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deze twee 2oorten van geweer ) een
karrabijn-roer by de Ichenkaedjen

,

noch

,

hun

tegen

uit eerbiedenis

orders,

I

door

niet voldacn was.

muzijk-fpeeltuigen gaven op
zijn verzoek mede eens gcluit
het
welk hen wonder wel fcheen aen te
ftaen
Hy oogde daer zeer op en
voornamelijk op het orgel
als konnende niet begrijpen waer die klank
van daen quam. Zy wierden by den
Ambafladcur met een kopje Spaen
fche wijn en eenige konfituren ont-

heden

Na

I

,

,

,

haelt.

,

Defchenkaedjen , voor den Stadthouder ontworpen wiert hem als nu
aengeboden
dan zeide die niet te
kunnen aen vacrdcn dierhalven den
HeerAnibafladcur voor zijne aenbie-

,

,

:

:

dinge hcrtclijken bedankte. Met eenen vroegh hy acn de Tolken Genko
en LiuLko daer tegenwoordigh , of
door den Veldheer van Hankjieu en
Konhon van Sucbcu fchenkaedje van
den Amijafladeur aengenomenwas.
De Vekheer van Hankfieu (wiert
hem daer op geantwoort,) had niets
aengenomcn ; maer by den Konhon

,

:

,

wacrcn twee houwer klingen aenvacrt. Dies hy andermae
af -floegh de fchenkaedje -goederen
niet te kunnen acnnemen. Maer in
gevalle op de Pay of Pas eenige
hou-werklingengcftaen hadden, zou
de zelve gelijk by den Konhon van
njnkjjeuw ged-aen was, aengenomen
hebbcn.
Derhalve d'Ambalfadeur, na zijn
vertrek
een houwer , die zy van
byzondere overnamen (alzoo men
niet al te wel van deze zortcringe
verzien was) en in placts van Pifto.Sac/^fK

I

;

i

\

(

onzen mede

hadden, (want

al het]

niet te veel

vragen was na

,

,

,

,

,

i

:

j

,

j

,

die d'

,

,

\

,

,

derven overtrekken.
De voornaemfte onder hen tradt ofrhande
in de Pagode , beladen met de ge- •^''J'^'-''^''
llachte Otter gerechten om ten toon
voor het Autaer te ftellcn. Aldaer
gekomen viel de OfTèr-pacp die
op zijne
na dezen buit hackte
knijcn
begon te prevelen, en eenige gebeden binnen monds te lollen,
In de Pagode
van binnen roodt
hingen eenige lampen , die
geverft
ten zoene der zienacht en dagh
Icn, branden. Op het Autaer ftond
aen d'eene zijde een bak met oHèrhande
acn d'andere een bamboeskleine riedjes
daer de
met
koker
,

,

,

dat d'

,

:

,

vereert.

onzen vergeefs tot aen
den middagh
na vaertuigen om
over den Üroom Kianq^ te fchcpen,
gewacht hadden, ( wantdacrwaeren
geen als een groot, welk de Gcleidsmandarijn Hu/Liua voor zich zelf
behield met voorgeven v an het zijn,
daer hy mede gekomen was lekte
wezen) zijn zy mee al de vaertuigen
naer den mond van de haven
toe
vooreen Pagode gefchoten. Aldaer
bleven zy leggen alzoo de Geleidsmandarijns en Barkiers des avonds
aldaer duivcl-dienft wildendoen, met
het ofTeren van een varken en bok
gemerkt zy anders den ftroom niet

,

.

Icn

Ambafladeur eenige barn-

fteene kettingjes, als andere klcinig-

:

van

óqïï

1

De

j

1

Papen het lot mede werpen , om
den uitflagh van aenftaende dingen
te

\

\

i

weten.
Korts naer den middagh verfcheen

deStadthouder \zr\Sinkian , ncffens
ecngcvolgh van veelc groote Heeren

Ss %

i»
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in

den Tempel voornoemt.

Zoo dra

;

takken na

noorde van zich

't

fnijt

gekomen of liet maer recht uit ooftwaerds in zee rok)
was hy
den Ambaflideurdaer mede nodigen, langs deze gegraven vaert tot in den
met verzoeken: d' AmbafTadcurzijn gelen ftroom te kunnen overfchepen,
dacr niet

,

\

Muzijk-fpecltuigen medealdaer geliefJe te laten brengen alzoo het geluit van gifteren den Stadthouder zoo
Zoet in d'ooren had geklonken dat
hy het zelve gaerne noch eens wilde

en niet benootzaekt te zijn, een verweg, om van den eenen tot den
anderen ftroom tekomen, doorzee
ren

;

om te varen.
Zy word m het eerfte Gezantfchap,

,

gedaen dootPieter de Goyer cnjakob
de Keizer, hyjoban Nieuhof, de koning-

horen.

D'Ambafladeur begaf zich dan dervvaerd en liet de fpceltuigen mede
aldacr brengen. De Stadhouder het
tot verfcheiden malen bonenzopaen
daer en tegen
d' onzen fchcnkcn
d'AmbaiTadeur eenige konfijten noten muskaten opfchafte, die by den
Stadhouder en de verdere Mandarijns met grote fmaek wierden genut-

lijke vaert genoemt
eensdeels om
hare brete en zonderling heerlijkheid;
eensdeels om dat zy op 's Konings of

,

;

Lands onkoftcn gegraven is.
Zy voeren door deze opverfcheide koerzen
alzoo zy aldaer zeer

's

.

:

krom
j

loopt, ontrenttot de veerheld
van een halve mijle. Quamen toen
aen het dorp Tongnaphon , daer zy
een weinig bleven Üil leggen, wijl zy

Midlerwijle gaven de fpeekuigea niet weinig geluit; daerzy lieden
door twee fluizen of waterverlaien
zich niet zadkondcn aen horen.
Na een wijle fpelens, wilde de Stad- moften varen door welke de grote
vaertuigen ter oorzake van de harhouder de pacrden gaerne eens zien
om de afwatering met een fpil doorgedies d'AmbaiTadeur de zelve
zich wat te vertreden uit de barken wonden wierden. Wanneer midler.
telande liet brengen. Metgrotever- wijle d'Ambafladeur een weinig aeti
wondering wierden zy by hen allen land getreden was om de voorzeide
bezien en zeer geprezen ja zeiden fluizen offchotdeuren te zien , quavelen hunner noit diergelijke gezien men hem in een Pagode, daer by ftaenof daer van gehoort te hebben. Der- de, twee Mandarijns vinden, (d'een
halve het een zeer uengcname fchen- een Sinkrieuwer,en,volgens zijn zegkaedjevoor den Keizer zou zijn. Na gen , tweede perfoonvan Quafieu: en
het bezichtigen der paarden, keerde d'ander een Tarter en Bevelhebber
de Stadhouder weer nadcStadt, en van dit dorp) enhertclijken bewelled' onzen na hun barken.
komen: waer voor hy hen bedankte.
X)es Zondags , den tienden, op De Sinkfieuvver, door den Ambaflatigt.

\

,

:

,

,

,

,

,

•

,

Vertrekken^

i

van

Sin-

kian

Paes-clag, zijn

zy met een zuid-oofte

wint van de Stadt ^-/wivd/? vertrokken,
en wierd de bark des Ambafladeurs
en d' andere barken na gerade door
twalef zeil -barken over den ftroom
Kiartj ecbocghzeert
recht noord
waerds aen. Na een uur boegzcrens,
cjuamen zy aen de noord zijde van
den ftroom, ontrent een vierendeel
mijls van de Stadt of krijgs- vefting
Quafieu of Quacheu door een grote en
fterkc ftcne ftuis in een gegraven
vaertofwaterleidinge.dichaernoordwacrdsftrcktvoorby de zevende Oppcr-ftadt Xangcheu, tot aen hctMeir
Piexe. Zy is met de fpa rechtdoor
het land gegraven, om te fcheepuit
dcn ftroom Kiang (die aldaer gene

|

!

j

:

j

!

,

,

i

1

I

!

Komen

m

lij^e

Vaert.

,

,

,

de koning-

deur na het een en het ander, flaende G4«*i«
als mede na J"^^"^^
f
7l7/w<.7»gevraegt,verhaelde onder an- twceUipdere redenen
Dit Gezantfchap , en '^'^"i'"voornamelijk de gefchenken
die
d' onzen bragtcn , den Keizer zeer
aengenaem zouden wezen: en hy derhalve aen ecnen goeden uitflagh van
zaken niet twijfelde. Al het verlangen
was, dat d'onzen maer met den Tarlar in het Land van Sina een verbonc
en in het Land
of verdrag hadden
van 5/»i7 quamen handelen alswanneer zy hope hadden, datd'uiilandfche handel, gelijk voorhcne, veder
daer nu,
zou tocgeftaen worden
door de naeuwe orde, op de zcehaen
vens geftelt , niet te doen viel

op het Gezantfchap,

1

'

!

:

;

:

,

{

'

d'ar-

van Sina

d'arme boeren daer te Lande niet
konden handelen. In /'^^/«^ zouden
d' onzen alles kunnen verkrijgen, wat
zy begeerden, zoo zy Hechts zilver,

om weg

,

:

:

hielden.

Wat aenging T'^iif^» het was daer
flecht mede geftelt ; vermits de han
••

op Sina van

alle

zeehavens hen

was afgcfneden als ook om dat al
hun beite volk weg was. Dies ingevallen voegden zy daer by de Kei
zcr ili-chts t\\ intig jonken by onze
het weder
fchepen wilden voegen
met weinig moeite zou kunnen ge;

,

,

,

i^i

varken, een fchaep, vier hoenders»
twee ganfen een pot drank en eenige
groente
de Gezaghebber van die
dorpje een partye toebereide fpijzc
Kort na den middag geraektede vaertuigen door gemelde fluizen. DegeIcids-mandarijn Hiuljuiagmgten einde dit dorp aen een Pagode ftil leggen, en reed in perzone nadcStadt
Quazieu om vrolijk te zijn. Derhalve d'Ambafladeur ziende dezen dag
weer vruchteloos zou deurgebraghc
worden, is neffens de barken met de
gefchtnk-goederen voortgevaren, tot
aen het dorp Palifoe, daer hy om te
vernachten bleef leggen. Dan de geverwittigt van het
leids-mandarijn

alzoo de
te geven hadden
Tartars zeer veel van dat minerael

del

of Taifing.

,

!

,

j

'

wonnen worden,

,

i

Ontrent vijf maenden geleden,
was 'er cera Gezant van wegen den
ten einde d'aldaer
Keizer geweefl
in aenwezen zijnde Sinefen weder tot
gchoorzaemheid te brengen. Ook
was dezen Gezant belaft, indien die
van Taiwan naer zijn voorftellinge
niet luifterden in het wederkeren al
de zee- plaeifen, die noch langs de zeekuftwaeren voorts te doen (lopen, en
zoodanige orde opallezeeha\ens te
ftellcn, dat 'er niet een Jonk in of uit

is hen korts daer
na gevolgt, en by hen aen het dorp

vertrek der onzen,

j

voornoemtgekomcn.
Dezen dag was ontrent drie mijlen

,

gevordert.

'

Des morgens, den elfden voeren
zy weder voort voorby ve;fcheide
.

i

,

buurten en gehuchten van boere hulzen onder andere ook voorby een
groten toorn met zeven omgangen,
(wiens gcüjkenmzeldzaemhedenby
hen in Sina noch niet gezien was)
zoude kunnen komen. Dan in gevalle ftaende aen de zuid -zijde van het
zy zich den Keizer wilden onderwer-i dorp 7o»^»^/>/m« : tulTchen welk dorp
pen,dezeplaetfen als dan zoodanig te' en den toorn voornoemt mede een
laten,alsze waeren. Aengezien nu de- vaert om de weft land waerds in loopt.
ze Gezant onverrichter zake weder
Tegens den middag quamen zy Komenaen
gekeert was, had men zoodanige or- aen de zuider voorftadt yznjamcefu, yj^cefuof
de op deze havens geftelt , dat 'er niet anders ook /i;r»c/jf«genoemt, de der- jttnchett.
aleen vaertuig in of uitkonde komen
de Opper-ftadt des Landfchaps
'tgeen voor heene noch zoo nu en daer ook een toorn ftont
met vijf
dan terfluik wa:gefchiet.
{omgangen. Zy wierden zoo voort
Eenige weinige dagen geleden
ter b'tadt ingetrokken, tot zy aen de
was 'er andermacl een Gezant van Stadtsmuuren quamen. Aldacr moeden Keizer na Taiwan gezonden (te ften zyvan trekkers veranderen alweten de zelve daer van de Tolk zoo den genen, daer zy tot hiertoe
Gemko den Ambafladeur tot Sucheu mede gekomen waeren, verlof om te
had verhaelt) na wiens verrichten gaen gegeven wierd. Het was al laet in
zeer verlangt wierd.
den namiddag eer nieuwe trekkers
.

,

,

,

J

!

j

i

:

:

[

,

{

,

,

,

,

i

D'AmbalTadcurnoodigdedeMandarijns met noch eenige die ondertuflchen daer gekomen waeren, inde
bark te komen
daer zy door hem
,

,

|

l

:

met een kopje Spaenfen
haclt wierden

:

j

wijn ont-

:

:

en vertrokken zoo

weder.

quamen. Aldaer bleven zy leggen,om
zond te vernachten. Ontrent tw ee mijlen
Ambaftadeur ten gcfchenk een en een halve was dien dag gevordert.
Des
Ss 3
|

De
den.

niettemin zy voeren voort,
en togen door een fchip-brug van zes
ponten,die tegen over het tolhuis lag,
en zoo voorts beooftcn deStad.langs
de muuren heen tot dat zy met den
donker aen het noord eind der zelver

quamen

Sinkfeeufe Mandarijn

-

:

Derde Gezandfcha^ na
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Keizerrijk
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Des morgens, den nvalcfden, ver- ter tijd toe, het weer tot bedaren
trokken zy met krieken van den dag, quam.
Macr naderhand, om dit ongemak
van de Sradt Tanchsu tegen droom
de vacrt ofreviereop , voorby en voor te komen, en op dat de fchepen
Dorp HUn- door de dorpen iVantoe
door het t' allen tijden haere rcize zouden
toe.
welk een fpruitlandwaerds in loopt: kunnen vervorderen, en niet benood/r^Tyojöof.of rteen-bakkers-dorp,{taen- zaekt te zijn over het Meir te Heken,
IVayopoe.
de het daer tegen over vol üeen-o- wierd acn deiïclfs oofter oever een
vens. Het was daer om de weft al vaert van zeventig ftadien lang geverdronkenland, volMeirenenpoe graven en doorgaends aen de wallen met grooten vierkanten gehoulen.
Des namiddags voeren zy voorby wen ftecn opgehaclt. Een wonder
sjopoitz-ink. her vlek Sjopouzink
welk van verre van waer zoo vee! en zulke grootc
een Stadt gelijkt
ook voorby drie fteenen gekomen zijn naerdicn in
fluizen door de welke het water uit d' omleggende geweftcn gene (teendeze vacrt in het beboude land klippen noch mijnen zijn.
Al het land om de Stadt gelegen,
loopt
beftaet
uit leemachtige aerde
Tegens den avond braghtenzy het
zeer
aen een dorpje van zeven of acht dienüigh tot den rijs-bou , diealdaer
LoMting.
huizen Louting genoemt daer te- ovcrvloedelijk groeit en weelderigh
gen over een vrouvven-kloofterlagh, tiert.
Het land, bevveflen deze vaert, leid
en bleven al daer des nachts ter rufte.
Vijf mijlen was ontrent ten dien meeft onder water doch heeft zijne
dage op verfcheide koerzen gevor- boorden met riet bewoffen , welk
branthout op de haert verftrekt: want
der:.
Den dertienden, des morgens, ver- geen ander hout groeit in dezegehetrokkenzywcêr van het dorpje Lout- Ie landftreke.
jing: voeren voorby vele boere hui
Den veertienden des morgens,
zenen buurten, beooften deze vacrt vertrokken zy weder, met een (lijve
gelegen bewefte de zelve was het al noord noord-oofte wint, van de zui-.
der voorftadt Kayouen en voeren onverdronken land.
Des namiddaghs quamen zy aen trent de veerte van een vierendeel
Stadt Ka
Kayouen oÏKaoyeu, de vierde onder- mijls
hebbende terrechre'rhand de
yoHen.
horige Stadt der Opper-ftadt Hang- Stadten ter linker het Meir P/fA'f, tot
cheu , te landen
alvvaer zy moften dat zy buiten de Noordcr voorftadt
blijven leggen ter oorzake de trek- quamen. Als toen voeren zy op een
kers, door het vuile weer, de wegen noorder koers, de koninglijke vaert
niet konden gebruiken. Twee mij- weder op, leggende het zelve Meir
len was dezen dagh op verfcheide noch ter linker hand.
koerfcn gevordert.
Tuflchen dit Meir en de vaert leid
De Siadt Kaeyeu is gelegen aen de flechts een klein dijkje van ontrent
ooft- zijde van deze vaert
op den drie voet hoogh tot een fcheiding
kant van het Meir Piexe daer uit de- tuiïchen beide. Ter rechter hand lagh
ze vacrt veel waters ontfangt.
het land daer, en over al verdronken
Eertijdts moften al de Ichepen, op eenige verheven plaetfcn ftondcn
die van Nanking en uit de Zuidcr hier en daer eenige kleine bocrc
Landfchappen
langhs den Stroom hutjes.
Kt mg en deze vaert nae Peking en
Des namiddaghs trokken zy voorde Noordcr Landtfchappen hooger by het dorp Loantjia o^ éQ icc\\- ^"'P. ^'^
op wilden vacrcn , over dit Meir te handt gelegen. Alhier begon het '""
fchepen tot groot ongemak en ver- landt zich aen d'ooft -zijde weder
zuim der fchip-vaert ; dewijle by wat beter te vertoonen en was hier
ftorm en onweer de fchepen ge- en daer bebour.
dwongen wierden , eenen tijdt lang,
Des avondts quamen zy aen het
voor de Stade Kaoyeu ftil te leggen, dorp Kupsjo t'overnachten.
,
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\
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:
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'
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Den

I

j

Vatt S/KJ of

Den vijftienden des morgens, vertrokken zy weder van hcc dorp Kmsjo:
's voormiddaghs voorby de dorpen
Lcienfui en Loujapou en landen 's namiddags acn Paoin^ de zcfte onderhorige Stade der zevende opper fladc
TiincheH. Zy leid acn d'ooft-zijde van
deze vacrt, omringt met tamelijk fierke muuren van ontrent anderhalve
uurgacnsin'tronde. Aen de noordzijde der Stadtftond een Pagode, na
de Sincfchc wijze zonderling f raei ge

aldaer

Hankfteuje barken
;

,

Studt
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Zy quamen

,

titoing

't ai fin q^.

i

,

|

'

,

,

die

om

de vier

noch onder

den flcep waerai , wederom te halenEenige Mandarijns quamen den
Ambafladeur uit den naem en van
wegen den Bevelhebber dier plaetfe,
over 's Keizers inkomften geftelt begroeten en verwellckomen die by
,

|

!

,

hem met een glaesje Spaerifche wijn
wierden onthaeit. Des nachts ontflond aldacr een harde ftorm uit den
noorde met regen, donderen blixem
vermengt
die des volgenden daegs
bouwt.
Aldacr bleven zy eenigen tijd na nochaenhield.
Den achcienden liet dc bevelheb- Ambajfaverfche trekkers wachten en voeren,
na die bekomen te hebben weder ber voornoemt den Ambafladeur en ^"|J^J*°'''
voort ,enquamen des avonds aen het ïijn gevolg opzeker fpeel huis,ft:aen- vethehier
dorp Mnho dacr zy ter nacht ruft; ble- de op de wcft poort der Stadt dacr "^'"^ """'ven. Dezendagh was ontrent vijf mijl zy met dc vaertuigen voor lagen ter
vcrgafting nodigen
op verfcheide koerfcn gevordert.
waerwaerds zy
Tuflchcn de Stadt Paoirv^^ en het zich tegens den middag begaven en
dorp Kinho was de dijk beweften de zoo dra waeren zynietgekomen, of
vaert, die dezelve en hetMeirP/^Ar wierden by den zelven gebragt.D'Opvan clkandre fcheid op verfcheide zicndcr heten den Ambafladeur herwaerdoor telijken wellekoom en vraegdc na
plaetfen doorgebroken
het water metzulker.geweltdaeruit zijne gczontheid. Na eenige plichtplcgingen wicrd elk aen een tafel op
in het Mcir ftortc dat zy genoech te
doen hadden, om metdevaertuigen ftoelen gezet en wel onthaeit. Onder
het eeten vraegdc d'Opziender, wat
aen d'ooft-wai te houden.
Dcnzcfticnden, met krieken van den Ambafladeur van óV^^t docht, en
dcndagh .vervorderden zy weder de ol het niet een groot Land was waer
reize voeren verby en door vcrfchei
op hem van ja geantwoord vvierd.
de buurten en dorpen, gelegen aen de Toeti begon hy met de Gelcids manweder zij de van de vacrt , en quamen darijns (want deze bevonden zich
op den middagh voor de wefter poort dacr mede) van wegen devaertuigen
xmetmtn van dc Stadt Hoaigan aen te landen. tefprcken. Derhalve d' Ambailadeur
Boaigan.
den Opziender verzocht (want hy vemoekt
y)^^^ ruijlcn was dezen halven dagh in
veerheit, op een Noordelijke koers van te vore al onderricht was aldaer '""^"'"'s^'^'gevordert. Aldaer moften volgens qualijk barken, om in over te fchezeggen der geleits Manderijns, al de pcn te bekomen waeren) dat, dewijl
vacrtuigen, daerzy mede gekomen hy nu met 's Keizers fchenkaedj e dus
waeren vcrwifiek worden. Derhal- verre was gekomen, zonder het hem
ve gingen deze aenftonds by den aen vacrtuigen of andere behoeftighe.
KommilTaris, die het gezagh" aldaer den ontbroken had, hy zorge geliefhad ten einde dc verwiiïcling in 't de te dragen tot het verfchaf?cn ten
kort moghte gefchieden en d'onzen fpoedigften (aengezien hy nu noch
weder wcgh raken. Zoo dra lagen acn gevacrlijkften weg mofte aflegd'onzen met de barken niet ftil ot al- gen) van goede vacrtuigen voor 's Keidaer quamen mede aen te landen de zers fchvnkaedje-goedcren dcpaertwee Haven meeftcrs van Hankfieu, den en osjes, om in 't kort weder te
dieden lacftenvan Lcnte-maentvan mogen vertrekken als hebbende teSucheit met des Ambairadeursfchrij- gens mcining, zoo langen tijd op devenaen den Veldheer, derwaerts ge- ze opreize t' zoek gebragr. Wat aengaen wacrcn welken brief zy zeiden ging hunne perzonen weinig vroewel beftelt te hebben.
gen zydacrna, hoedanig die vaertui,

!

,

;

,

,

,

,

,

:
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,
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gen waeren. Zeer beleefdelijk nam
en was
dees Heer ditaen te doen
zccrbcziginhctonchalen.mccd'onzen ieder" ootrenblik tot eetentcno
di^en en ook te vragen of hen de
drank wel fmaekte. Wanneer hem
dacr op van ja gcdient wierd, zeidc
hy. Als d'onzen uit Peking quamen,
wilde hy hen met artzeny-drank onthalen. Waer op Fan Hoorn hem aen-

tegcnftacndc de Kommifaris opgifteren belooft had zorgc voor de vaertuigen, totzijncivordcrc oprcize,te
zullen dragen echter den Touivatja,
of die het opzicht over dezelve had.
ront uitzeide, dat 'er geene waeren.

j

:

]

;

,

:

,

Dies wiert den Sekritaris belaft den
Kommifaris wanneer hy by hem
quam andermael te indachtigen en
verzoeken 't zelve ten fpoedighften
mogte gefchieden defgelijx van daer
n:\.T'ouivatja te gaen, en hem inernft
afvragen of 'er vaertuigen voor den
onzen waeren of niet. ingevalle hy
van neen antwoorde zoualfdan zeggen zy zelfs vaertuigen zouden huren, alzoo niet van zins waeren lanzoo van ja tcverger tewachten
zoeken, die ten zelven dage quamen,
,

,

bood Spaenfchen wijn relaten halen
en proeven. Macr hy weigerde dit,
met te zeggen zoo lang zy by den

:

:

,

Keizer niet gewccft waeren, het zelve
dan wanneer zy
niet derfde beftaen
weder te ruch van Peking gekomen
waeren zou het zelve gaerne doen.
en (gedronken, en den
Nawelse'^eten
'o o
opziender voor zijn onthael bedankt

,

:

:

:

,

:

:

j

hebben waeren donzen gefchei- ten einde d'overfcheping ten dien daden en begaven zich na hunne vaer- ge moght gefchieden. De Sekritaris
tuitten. Zoo dra waren zy niet ge- na zijne wederkomfte, berechte ten
komen of daer verfchenen mede antwoorde hy in het hof vanden
Kommifaris was geweeft; maer den
twee Mandarijns
( die midlerwijl
onthaclt
zelven, naerdienhy belet was, niette
de onzen by dezen Heer
waeren, tegen hen over aen een tafel fpreken had kunnen komen. Dan
hadden gezeeten ) en quamen ;den den zelven d^n brief, en 't geen hy
onzen afvragen, (ten dien einde zoo te zeggen had, door zijnen voordrahetfcheen van denOpzienderafge- ger vertoont zijnde was hem daer
zonden) of hen het onthael aenge- op door den zelven voordrager,
naem was geweeft. Diesd'Amballa- ten antwoort gebragt: zijne Hoogdeurgoet vond eik, tenaenzienvan heidt deedt den Heer AmbafTadeur
hunne meefter, met vijf el en een hal- voor zijne beleeftheidt zeer bedanveroodeftamettebcfchenken: welk ken. Wat aenging de vaertuigen hy
of d'onzen waeren
byhen, naeenigedienftplegingencn wift niet beter
re

,

|

,

:

,

,

|

•

'

,

,

,

1

I

,

:

!

:

:

!

daer

tegenfprcking, aen vaert wiert.

Des morgens, den negentienden,
ging, volgens

lijke te befchaflen

,

Maerby

tegen-

:

zulx niet doende,

daer over aen den Keizer fchrijven en
klagen. Ook had de Sekritaris by den
Touivatja geweeft, en hemnabarken
gevraegt
waer op hy ten antwoort

briefje

lui^e

van verzien.

zou aenftonis na dcnTouivjtja
zenden, met bevel van dezelve date-

gewoonte, de Sekritaris

met een dienftplichtVander Does
van dankbaerheit voor het genootcn onthael van den voorigen
dagh, tot den Kommifaris. D'inhoud

al

deel,

]

^

i

:

:
I

jyiinji--

var,

.i'n

jimb.ifj'.i-

kreeeh
Daer waeren wel barken ;
maer dezelve lagen aen het dorp J/»A'kianfoe
ruim drie mijlen van daer.
fi^f. j
^ijyjg dankbaerheid met dit klein
briefje niet kan verklaren. Na weder- Hyzou volk neffêns hunne Gcleidskccren van Pckïng,verhooj)t d'yJmbaJJa- mandarijns dervvaerts zenden om te

D'AmhaffadeHr acht de beleeftheidt
Van 1 a.huy<i ontfangen zeer groot : zoo

'

:

;

,

i

del Komniifarii.

,

,

deur Talauja in gezondheidt te vin- laten bezichtigen met orde, zoo die
den : als ivanneer hy met der daedzal welbevonden wierden, tehuurcn.
Dan alzoo d' A mbafHideur het oorhetoonen hoedanig dAmbaffadeur door
Talaujas beleeftheidt engenegentheidt deel van de Geleids mandarijns over
de vaertuigen , niet voor goet keurde,
is verplicht.
Den Ambafïïidcur was door den zond hy den Sekritaris neflèns hen
Methe om
vaertuig te
Deze des avonds wederom
Gclcids Hiandarijns verwittigt, niet mede
'

:

,

.

,

,

^

[

-

.

ge!;o-

,

va» Sim

?i9

ofTaiJïnq^.

gekomen bragrvoorbefcheid twee met die.daer het goed in was,te zullen
bequame barken voorde fchenkaed- vertrekken. Nobel bragt opzijnewe:

,

je-gocderen uitgekozen te hebben,

>

die door den Touwatja had belooft te

derkomfle den Touwatja

in

perzone

mede die zich ontfchuldigde van tot
noch toe gene barken te kunnen hebben befcharen ; met verzoek d' Ambafladeur Hechts tot morgen geduld
geliefde te hebben hy zoude aen alle
:

macr had gene vaerosjes en hun
depaerden
tuigcn voor
perzonen konnen vinden. Dierhalve
was by den Touwatja goed gevonden
kanten naer barken uit laten zien.
barken
d' AmbafTadeur en Nobel inde
Zo hy geen zou kunnen vinden:d'onwaegekomen
daer mede zy aldaer
zen en de goederen mogten in de barren zouden blijven en daer mede
Touwatja zou de lui- ken daer zy in waeren blijven om
voott opvaren
te kunnen vertrekken.
den van de zelve daer voor vernoegen overmorgen
anderen dags,den een
des
Wanneer
geven, en van 't geen tot de verdere
en twintigüen het al weder leuteren
opreis benodigtvvaeren, verzien.
Wat de paerde-barken aenging hy met de barken en het oud deuntje
het naerzoubequame barken van d' overzijde was, vond Van Hoorn geraden
Gezaghebden
aen
briefje
volgend
Gdenftrooms laten komen die

Zullen huuren

;

,

,

:

:

,

,

,

,

:

,

,

,

,

:

:

des

ber defer plaetfe te fchry ven.
D" Onder -koHina Singlamong heeft ^'i'f i^^
den Ambaffadeur bevolen Zijne reize »a ^^^^^^^^^
Peking te fpoeden ; alzoo de Lipous harkm.
over het latigzaem vertrekken aleenig

neWcns de twee barken uitgekozen
door den Sekritaris des volgenden
daghs by hun andere barken zouden
tolk
zijn. Ten dien einde bleef de
mordes
om
Lakko des nachts aldaer
gens vroegh met al de barken geza,

,

,

mentlijk

te

;.[

ongenoegen hadden betoont. D' Ambajfadeur heeft nu al over drie maenden

komen.

des morgens,
wierddoor de Mandarijns (den welen een
elk, des vorigen daegs, vijf

van Fokien onder wegen geweeft.

halve el üanietwas vereert, ) d'AmbafTadcur in vergelding methetnaer-

bederven onderworpen.
En dewijl den dienji van den Keizer
aen deze Chinkon i$ gelegen , zoo verAmbajjadeur , Ta.hu)2i ge Heft te
zoekt

Den

twintigften

,

Depaerden,

van den

ken

vereerhg
éten

d'Am-

h^llaXenu.

volgendbefchonken
Twee koekeftcM.
r

:

te

weten, met

osjes en

Chinkon

andere goederen
veeltoevalen

zijn

i

dat ivy , hoe eer , hoe liever,
bequarrre vaertuigen voor de Chinkon
mogen bekomen,om de reize «dferPeking

Jchikken

^„ .
T^^vcc Jckapert.
__,

^

]

Zes enden.
Zes hoenders.

ofdat ten minfie d' Ambaffadeur zal vermogen barken te huuren :
naer dien hy ander zint s 't zelve aen den
te

Vier potten drank.
Zeven Jluks zijde flojfen.

Twee zilvere pimpeltjes.
De mond-koft wicrd by hem ten dank
aenvaerd; maer de zilvere pimpeltjes,
te ruch
neffens de zijde ftoffen weer

vorderen

:

Keizer en ook aen den Heer Generael op
B2izn\iainiet zal kunnen verantwoorden.

\

i

,

gezonden.
Des namiddags quam de tolk Lakko
zonder barken van het dorp Zinkkian-

,

\

gebraght door de
fchenkaedje-meefter Putmans , heeft

Op

dezen

brief,

de Gezaghebber geantwoord dat de
Heer AmbafTadeur groot gelijk om te
hem zelven al
tyding: het volk klagen had ook dat by
foe weer te ruch, met
en hy
gefchikt
waeren
eenige barken
van den Touwatja met de barkiers van
den
om
dragen
verder zorge zou
de barken door den Sekritaris uitgemogeHeer AmbafTadeur , zoo haeft
kozen, (alzoo zy geen gclds gcnoech
waere, van alles te verzien.
wilden geven) niet over een konden lijk
Desavondskomtde Touwatja wekomen. Dies A/ö^e/aenftondsnadcn
der by den AmbafTadeur, hem beloTouwatja gong, om andermael te vrabebarken ven en verzekeren,van op morgen
gen; hoedanig men het met de
osen
paerden
de
voor
e barken
hebben zou, en hem tezeggen In- quam
voor de goederen, om uit de
en
zy
jes,
en
dien'er geen barken quam
noch
ofwel vaertuigen (die onbequaera en
zelfs barken te zullen huuren,
on:

:

:

,

,

:

,

tt
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om naer Peking te

Hoaigan d'achtfte Opper-fladt des
varen) daerinovcr tefchepen, zou- Landfchaps van Nanking is gelegen
den komen verfocht voorts den Am- aen d'ooft-zijde van de vaert op een
baHadeur; hy tot morgen toe flechts vlakken en moerafchachtigen oort
en het naby in 'toofte aen de zee, en in 't
gcdult geliefde te hebben
qua- noorde aen den Geelen droom.
niet
hem
na
daer
lang wachten
hy
dezelHoaigan is geen eene Stadt
maer
gemerkt
lijk af te nemen
ve niet eerder had kunnen bekomen. beftaet eigentlijk uit twee {leden;hocMen had hem ook de wijte niet te ge wel beide binnen een eenige doorven naerdien door hem , om die te gaende muur befloten.Die na 't zuide

on veriien wieren

,

,

,

,

:

:

,

;

:

^"aism.

:

bekomen

,

naerftigheid genoech aenVan Hoorn gaf hem ten

word eigentlijk i/o^ig^» : dienae
noord oofte Tenching geheten. Zy

leit,

gewent
indien zijn zeggen op is met een voor-ftad verrijkt, die haer,
antwoordt
morcren waer bevonden wierdt het ter wederzijden van de vaert wel een
mijle verre uitftrekt.
dan wel zou zijn.
komen
In de Stadt Hoaigan heeft d'Ondertwintighften
Den twee en
Ambaflazijn verblijf, diezorgedraegc
koning
deGeleids-mandarijns den
deur acndicncn, de acnkomfte van over 's Keizers jaerlijkxen onderhout
't

was.

,

;

,

,

of lijftocht;, en metbrecdftrekkende

barken voor de pacrden en osjes, daer
de timmerluiden mede bezig waeren,
om een nieuwe zoldering in te maken. De Kommiflaris zelf had die gezonden als hem eigen toebehoorende defgelijx ook een groote berk,
om de goederen uit de vaertuigen,
onbequaem tot hetnae boven varen,

magt over zeven zuider Landfchappen gebied. Aen hem flaet lijftocht
en andere lijfs-behoeften,ren behoorlijken tijde, uit de Landfchappente
vorderen, die met 's Keizers barken,
bynain oneindelijk getal
Peking
gevoert worden. Wanneer zy aen deze Stadt gekomen zijn, bezoekt dees
Onder koning en meetze alle na, en
zendze dan na 't Hof.
In devoor ftadt zijn ook twee tolhuizen: op het een word de tol van de
koopwaren op het ander die van de
fchepen, hoewel niet van 's Keizers

,

:

,

in over tefchepen.

D'onzen gingen deze barken aenftonds bezichtigen en bevonden dezelve redelijk wel dies zy de overfcheping ook datelijk lieten gcfchie-

m

,

,

:

den.

:

Na het vervaerdigen der paerdebark!£n,zijn den drie entwintigften

fchepen

de paerdcn uit de aldaer gekomen
barken geioft.en in dezelve weder ge-

,

Het geit word hehermaken van vaert en

betaelt.

fteed aen het

fluizen,en

om al het geen fich ontrent

de water-vallen bevint,heelen gaef te
behouden: hoewel ook geen klein gedeelte daer van in 's Keizers fchat-kift
komt. Want in deze vaert, aen de

ichecpt.

D'onzen vertrokken noch kort na
den middagh van de Stadt Haoiqan
met zeven vaertuigen zoo voor hun-

,

,

ne perfonen als 's Keizers gefchen- noortzijde der Stadt, zijn drie waterken beneven acht andere voor de vallen maer d'eerfte het naefte aen
Geleids-mandarijns en Tolken zulx den vloet Hoai is boven al de moeiede gehele vloot acht barken fterk was. lijkfte, alzoo het water met een groot
Gekomen even buiten de noorder gewelt en kracht van om hooguit den
voorftadt van Hoaigan ,liet de Gezag- vloed //od-i komt neerftorten:die,met
hebber der Stadt, die aldaer meteen het opwerpen van zware dijken om
,

;

,

:

,

,

:

I

,

bark, om 's Keizers fchatting goederen naer te meten, bezig was, met een
kop bonen-zop,tot behouden reis, de
onzen in hun bark, dooreenige van
zijn volk, bcfchenken

hem

waer voor zy

in heivoorby varen bedankten,
en de brengers met twee rijxdaelders
aen zilver vereerden.

en wijl het geheel land niet onder te zetten, bedwongen word.
Na een weinig varens van Hoaigan,
quamen d'onzen voorby 't dorp Pantja,en verfcheide buurten:ook voorby
ontallijke Keizers barken, met fchatting goederen geladen die in deze
vaert lagen
des avonds in het dorp
Zink'
in tijd

-

,

:

^^or^
'-'""

Tm-

:

van Sina
Zinkkianzoe voor een fchutfluis , daer

zy door moflen,

terrufte. In

,
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vlek Singho , en voeren zoo voort
noord-noord-vveftwaerds den Gelen
ftroom op tot recht voor het vlek
voornoemt daer zy bleven leggen na
nieuwe trekkers wachten.
Onderwijle quam een Sjamaan of Weermn''^"*
vaertuigh aen boord met een Paep en

i

dezen

halven dag was twee mijl en een halve

,

gevordert.

:

I

Des morgens, den vier entwintigften raekte zy gelukkelijk door gemelde fluis en voeren voort door het
,

p

of

,

deze twee wintmakers of duiveljagers. Een
hunner had een priem door zijnen
wang fteken en fchudden beide geduuriglijk hun lichamen, als ofze van
Dorp Namemie.
den duivelbezeten waeren: 'tgeenzy
d'armemenfchen ook wijs maken. Zy
menfchcn die op (laken in kleine zeiden den Schipper en het volk van
huisjes aldaer ftonden. Aldaer moe- het vaertuig des Ambafladeurs, dat zy
iten zy mede door een fchutfluis,hoe- des anderen daegs een goede wint en
wel al vry gevaerlijk om door te varen. een gelukkige reize zouden hebben.
Gekomen ontrent dezelve, moften Dies de Schipper, die hen neflens zijn
zy een weinig wachten tot dateeni- volk met gevouwen handen en al bege Keizers barken geladen metfchat- vende acnfprak, met eenig zilver (daer
ting goederen daer door gevaren wa- het hen flechts om te doen is,) beren. Hier en tufTchen wierden de paer- fchonk, als ook met eenig gout en zildcn en osjes uit haere barken geloft, ver papier van zijnent wegen aen
uit vreze, zoo de barkiers voorgaven, den duivel ten offer. Desgelijx liet
wanneer de barken met dezelve tot in Van Hoorn aen hen, om hen quijd te
de fluis gekomen waeren (daer het worden, vijf maes zilver geven. Men
water door de nauheid en harden loop vind in Sina veel diergelijk flagh van
die met het vertonen van
groot geraes maekt) zy dan niet ftil luiden
zouden blijven ftaen en de barken vreemde gebaren en kaftydingen hundaer door van om te flaengrootge- ner lichamen op een zonderlinge wijvaer lopen. Kort na den middag raek- ze d' aenfchouwers tot geven trachten al de vacrtuigen gelukkelijk daer ten te bewegen.
Ecnige hebben zekere drogeryen
door hoewel ieder vaertuig van wel
geweld
met
twee honderd mcnfchen
op 't hooft leggen, die zy boven aen
daer door gewonden en getrokken brand fteken, en tot op de blote huid
wierd want het water aen de noord- zoo lang laten afbranden, tot dat de
zijde wel vier voet hoger ftont.als aen ftank den omftanders in de neuze
de zuid-zijde. Zy voeren zo voort tot trekt. Zymidlerwijle weten met krijaen het eind van het dorp voornoemt, ten, kermen en handen wringen der
daer zy voor een Pagode bleven leg- wijze zich aen te ftellen, als ofze de
gen naerdien de barkiers aldaer, vol- grootftc pijne leden zonder zy opgens gebruik wilden offeren en IVa- houden voor al eer hen wat gegeven
yangeti om gelukkelijk door den Ge- word.
len ftroom (daer zy nuinft:onden te
Ook zietmen doorgaends in de
komen,) te geraken. Drie mijlen on- vermaerdfte Steden en neering-rijke
trent was dezen dag in veerheid ge- dorpen inzonderheid op Jaer-markvordert.
ten hele troepen en fcharen van blin^^"^ v^)^^" twinrigften tegcns den de bedelaers te zamen gaen die zich
dSüH»
middag, vertrokken zy weder van het op de maet van eenige woorden, door
firoom.
dorp Namemin en voeren dwers over hen zelfs binnen 's monds gembmden Gelen itroom die voorby het pelt en geprevelt zeer fel ilagh op
dorp voornoemt zuid ooft en noord- flagh met ftenen op de borft bonzen
weftloopt.tot aen delfelfsweftelijken ja by wijle zoodanigh, dat hen het
oever. Aldaer wierden de trekkers te zwarte bloed tappelings by den lijve
sMjMüoe. dorp Sinkjanzoe

,

geftrekt langs

vaert wel tot anderhalve mijle verre
quamen 's middags aen het dorp Nametino oiNamemio oi Neymemiao. Voor
^Lcn het welk een gerecht plaets ftont:
als bleek aen verfchcide hoofden van
:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Fotzemd'

;

:

:

:

,

,

,

,

:

,

,

I

,

,

I

1

j

lande gezet, fchuins tegen over het

neerloopt.
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z

An-
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Andere hardcbollen voorhooft te- bonden leven den naem van Heidegen voorhooft zoo fel dat de bekke- nen gekregen hebben. De grootfte
nelen fchijnen te zullen fcheuren en hoop beftaet uit menfchen die van
aen (lukken fpringen. Ja zouden lie- natuur zelfs wanfchapen ter wereld
ver uit magtclooshcid neerzijgen of zijn gebragt, of door d' ouders met
doot ter aerde vallen voor zy op- een onbedenkelijke wreetheid aen
houden, zonder men hen iet geeft of her een of ander deel des lichaems in
hunne tedere jongheid ten dien einde
weggaet.
Andere kloppen en bonzen met verminkt worden want men ziet'ec
hun bloote voorhooft zoo geweldig of met verdraeide halzen of fcheve
fel op eenen ronden fteen, leggende monden, ofbuitengemein grote bulop d' aerde dat d' aerde daer van da- ten op de ruch of hinkende of lan,

,

,

,

,

:

,

,

,

vert en dreunt

:

vvaer

,

doorzommi- ge kromme neufen, of leepeoogen,

ge onder hen groote en verhcve bulten en by wijlen eelt van een halve
vuift dik aen het voorhooft hebben

of afgezette armen en benen.

Men vind'er ook veel Quakzalvers

en andere die verfcheide wilde heezitten.
ften gebruiken inzonderheid Tigers,
Men heeftin Sina velerlei flag van door langer hand tam gemaekt- daer
andere ledig gangers die met den lui- zy , tot een wonder der aenfchouden het geld door verfcheide von- wers opzitten, en door Steden en
den af te trochhelcn zich erneren. dorpen mede om her rijden. Het tam
De bedelaers onder ander fcholenby gemaekt dier gaet met een langzagrote rotten te zamen byna op een mentret langs de ftraten, heeft een afzelve wijze, als de landlopers hier te gehouwen ftruik in den bek en grimt
lande, die door hun woeft en onge- vervaerlijk met dezelve op te fper,

,

,

,

,

,

,

ren^

:

,

vatt Slna 0/ Tailïng.

weder te flin
geren zonder evenwel iemantquaet
te doen. De berijder des diers, welk
hy zonder toom of teugel fleclirs
door de beweging des lichaems en
voeten na zijn welgevallen weet te
beftieren heeft een ruime rok over
2 ijnc onderkleden aen, met mouwen,
200 ruim en wijd die meer als ter
halver wegen over de kuiten flingeren. Over de rechter fchouderoniier
ren, en de ftaert heen en

van verfche trek,
kers verzien te worden. Di.n dagh
was drie mijlen en een vierendeel op
verfcheide koerfen, volgens den loop
des Gelen ftrooms gevordert.

\

,

,

,

Tatijenjeen , anders Taoyuen is gelegen aen den wefterlijken oevervan

,

,

;

den Gelen rtroom, leid omringt met
een brede cn vafteaerdc wal .gefterkt

,

boven met een vry dikke fteneborftwering.

Den zeven en twintigfl en vertrokken zy weer met verfche trekkers van
de Sta.dtTaujetjjee>i beoofte de zelve
henc, voeren tegens den middag het
dorp Suijtjten voorby gelegen op de
rechtehand van de Gele Aroom :ook
voorby vele boere woningen, die aen
wederzijde van denzelvtnftonden.
Des namiddags quamcn zy voore^'n
buurt van zeven of acht huizen zonder naem aen to landen op de linke hand of weft-zijde van den Gelen
ftroom gelegen daer zy ter nacht-

de linke oxclis een gordel geftrikt, in
maniere van een draegbant. De linke
hand houd gemenclijk een degen,
daer hy vcrvaerlijk mede in de lucht
fchcrmt; nu boven over 't hooft, dan
weer averrechts en zyelinx tegelijk
met aenheffèn van een yzelijk getier,
en 't prijzen van hunnen balfem en
zali, dienftig tegen alle wonden en
gebreken.
Gcmenelijk verzeilen ook óen
Quakzalver op den Tiger andere mismaekte en verminkte menfchenizommigc hompekn op krukken voort:
andere hebben klappen niet ongelijk
die in //o/7;r«</ langs de deuren by de
melaetfchen of Lazarifen geklept
worden De meefte gaen ten groten
delcnaekt; anJerehebben wijde rokken aen ; hoewel vol lappen en van
flechte ftofïè
andere , een vreemt
vertoon, hebben opftaende vleugels
ter weder- zijde van den flaep des

,

,

-•

,

;

ruft bleven

te

I

:

en de twee
aen de linke hand van den Gelen
ftroom gelegen. Des namiddags quamen zy aen het dorp Tjinjing, daer zy,
om van andere Koelijs tot trekken
bleven leggen
verzien te worden
en vvaeren dien dag drie mijlen en een
halve op verfcheide koerfen gevordert. Even beooften het dorp TJw
[mg leid een fraei kafteel, rontom met
en fpringt in
een muur befloten
'tnoorde over een klein heuveltje.
Na dat d' onzen van verre konden
zien
was dit kafteel, na deSineefe

den namiddagh,

laefte

,

,

:

vvaeren ontrent anderhalve mijlede-

,

zen dag gevordcrt.
twintigften zijn

wat begon

eerfte aen de rechte,

men. Niettemin d' onzen voeren
noch voort,voorby het dorpje Sinkia„^^^ hccn cn bragten het met den
avond voor een klein dorpje van tien
of twalefhui7en J oupou genoemi,
daer zy om te vernachten bleven en

Den zes cn

alzoo de Geleids-

,

,

foupou.

:

wijl het

1

eer de trekkers van hec vlek Singo qua-

kiaz.uan.

,

koelen, niet voort dorften laten ftaen.
Dezen dagh was ontrent drie mijl op
verfcheide koerfen gevordert.
Des morgens, den acht en twintig- Dorpen
ften, floegen zy weder ter reize, en G(;«;-»w.
Pojamho,
11
P
IJ
trokken dien dag voorby de dorpen encou/mhet '«•
Goesjan Pojancho en Goujuntu

hoofts.

Dorfje Sin-

leggen

Mandarijns

:

al laet in

,

,

,

Het was

^^ j

om

blijven leggen

zy we-

der met den dag, en een goede wint
van Joupou vertrokken
en quamen veft-bou-kunft , al redelijk fterk en
gevaren voorby de dorpen Kenglei- wel gebout.
"oeao Tjantzcin en Gouetchia : de twee
Den negen cn twintigften,des moreerfte aen de rechte en het laefte aen gens weder van het dorp Tfinfmg verde linke hand of weft-zijde van den trekkende, quamenzy, naeenmijle
ftroom gelegen des namiddaghs te weftwaerds zeilens , aen het dor^^ mrp koulanden een kanon fcheut bezuiden de Koufanzo daer de vaert lun penoemt,/""^"
zijn waImjLm""' ^^^'^^ Tanjenjeen : aldaer moften zy haeren aenvang neemt ; die
,

:

,

,

,

:

»

,

I

Tt

3

ter

;
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ter door een
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dorp het niet over, niaer met grooter gemak en veiligheid langs een vaert, gemaekt aen den oever van het Meir, en
grenzen des Landfchaps van Peking, opgchaelt ter weder -zijde met een
in dclandftreke//o.7/^.?»/«, benoorde braven dijk. Aen ieder fluizezijn luidtSf^dtSocien, acn den noordelijken den, die de vaertuigen voor geit, by
oever des Gelen ftrooms zelf vvaer een lijn , door de fluizen trekken. In
uit de fchepen na alle oorden des dezer wijze varen de fchepen uit den
Rijks in de vaert Jun gebragt worden. Geelen ftroom naer Peking op. GeZyftrektvan daernoord-weftwaerds, wifTelijk quamen d' Europer Bouwdoor de tweede hné^iió^c Jencheufu, meefters en water -leiders de lengte
des Landfchaps van Xantung tot aen van deze vaert/zyw, of dikte en hoogte
de Stadt Cining bezuide het Meir A'df- der dijken, ter wederzijde, of de cienuatig ; daer na door die van Tungchan- raetderfchut-'fluizen, die van louteen ren gehouwen fteen zijn of vaftigfu en door het Meir Nanijang
ftort eindelijk op het einde der land
heid des werks teaenfchouwen
zy
fcluitfluis

in het

,

KoHJanno ftaende, looft. Te weten, deze vaert ]uh begint op de Noorder

:

,

,

,

,

,

,

,

byde

zouden met recht zich mogen verwonderen over de kloekheid der Sincfen en over hunnen arbeid, dien
deze naulix andere volken zouden weten

Stadt I/«c/>;^, haerwa
ter in den ftroom Guei die het Land
fchap van Xantungtn Peking{c\-\éid.
ftreke

,

,

Dan dewijl op vele plaetlen in

,

vaert het water voor groote Ichepen

uit te voeren.

Zy zeilden na dat al de vaertuigen
door de fluis voornoemt, ftaende in
het dorp Koujango, geraekt waeren,
meteengoeden wind op een noorder
koersdevaert///«op,voorby dedorpen Machoetan en Uwtaotihou : het ^achoeta».
eerft aen de linke, enhetlaeftaende
X»""""*
ofplankengeflotenword,omhetwaj rechte hand van de vaert gelegen
ter op te houden. De fchotdeuren quamen tegen den avond aen het
worden, door middel vaneen rat en dorpje Maulovao aen delinkezijde Mauiovm.
zeker gereetfchap met kleine moeite van de vaert gelegen, ter rufle. Dezen
opgewonden, om doorgang aen het dagh was ontrent zes mijl en een halwater en acn de fchepen te geven
vegevordert. Aldaer moften zyvan
wanneer men komt aen een tweede trekkers verwiflclen wijl de genen,
fluis, word fchier opeen zelve wijze die van 't Sinfing mede gegaen waren,
te werk gegaen desgelijx aen al d 'an- hun andeel af gedaen hadden
en
dere.
nieuwe van Pinfing een plaetfe twee
Maer ten halven wege eer men mijlen en een halve van daer gelegen,
komt aen de Stadt C/«/«g,word uit het gehaelt werden.
Meir Tjumghoe of Gz»^ door een zeer
Niet wel vernoegt toonde Ar;? Hoorn van Hoom
grote rchucftuis.zo veel waters getapt zich over dit wachten met te zcgffcn o"i'"">fS^'
^?
over het
-r^
als van noode is daer na weer in tijds
tegen de Gcleids-mandarijns zy im- wachten.
het Meir gefloten, op dat niet te veel mersvolk vooruit hadden behooren
wacer zou uit, en de grond droog lo- te zenden, op dat de trekkers op zijne
pen want de vlakte des waters, in het verfchijning aldaer gereet waeren geMeir, ishoogcr, dan het omgelegen weeft.Voortsfteldehy hen weer voor
land
waer over in een kleine ftreke oogen den langen tijd, die zy met
lands, ten minfte acht fchutfluizen zemmclcn zoo hier en daeropdeze
in deze vaert getclt worden die het reize zoek bragten op eenen wegh,
ondiep is, leggen in de zelve over
Tungpa in
de twincigh fchutfluizen
'tSineefch geheten, zeer heerlijk en
hecht van gehouwen fteengebouwt.
Ieder fluis heeft een pootte of opening, tot doorgang voor de fchepen,
die met grote en zware fchotdcuren
t'

,

,

j

!

'

i

,

j

,

;

,

;

:

,

,

,

,

I

,

.

,

,

;

..

:

:

'

;

,

,

gewelt en kracht des waters, uit het die in anderhalve maend metgemak
Meir ftortende , wcderftaen en op- kon afgeleidt worden. Dies het al.
houden
voegde Fan Hoorn daer op, bezwaerWanneer de fchepen gekomen zijn lijk voor hen in Peking zou te vcrantaen het Meit C/.'ang zelf, varen zy woorden zijn: indien 's Keizerssfchenfchen
;

kaedje-

,

:

.

Tjan Sina, ofTaifjHg,

kaedje- goederen

,

die het bederven

onderworpen waren
overquam.

Den dertigften

,

,

eenige ramp

des middags, ver-

namen 2y noch al gene trekkers

der-

,

,

ncflens eenige
halve de barkiers
in
'eland
de boeren
krijgsknechten ,
gingen preften. Dan zoo traeg ging
dit voort dat zy regens den avond
eerft van het dorpje Maulouao weg
raekten varende den gehelen nacht

Des morgens geraektenzy door de
voorzeide fchutfluis en quamen ten
middage aen een éov^]Q~Milanc}na
daer zy weder een fchur-fluis moften

hoewel met lomen voortgang, door

ftil

,

,

,

door varen. Door het hart uitfteken
der wind
bleven zy voor de zelve

,

,

leggen. Het dorpje Mïlanchu
fcheid het Landfchap Nanking van
dat van Xantung , en is gelegen op

het veeltijds vaft raken der barken.

den eerften van
Des morgens
maend quamen zy voorby de
,

Bloei

de fcheid-palen. Tegen denlivond,
het weer redelijk geworden, fchoo-

,

vervalle dorpen Kiakio en Sankomi.w,

beide aen de rechte hand van deze
vaert een weinig landewaerds in geop den middag aen het dorp
legen
TboetJÜJHg : door het welk zyheen
voeren desgelijx door een fchutfluis,
in het zelve gelegen. Gekomen buiten dit dorp, bleven zy eenweinigh
met de barken leggen wachten tot
dat de trekkers wat gegeten hadden.
Toen voeren zy weder voort, en
quamen met den avond aen een klein

zy met de vaenuigen door de

teh

I

fchutfluis, tot

,

even buiten het dorp

om te vernachbleven leggen. Dezen dagh was
niet meer gevordert, als drie vierendeel mijls , en alzoo uit het Landfchap van Nanking\n.dLZX.yxxv Xantung
ovcrgetreden.
voornoemt, daerzy,

:

ten

1

,

}

,

ijoufmchn.
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en quamen ter middernacht
voor een fchut -fluis, in het dorpje
fVanJenJua ter rufle. Zedert des voorigen daegs 's morgens was maer anderhalve mijle gevordsrt.
fluis

,

Het Landfchap van Xantung, het
vierde onder de Noorder Landfchappen , word ten zuide , oofte en noor-

demet de zeebekabbelt, en leid aen
de weftzijde omringt met ftromen.
rufte. Sedert gifteren avond was on- Het paelt ten noorde aen het Landtrent zes mijlen op verfcheide koer- fchap van Peking en na 't zuide aen
het Landfchap van Nanking, daer het
fcn ge vordert.
morgens
ten
des
door den Gelen ftroom van gefcheiDen tweeden ,
voeren zy door de den word. Het overig leid met de
negen uuren
fchutfluis, daer zy 's nachts voorge- vaert Jun en den ftroom Guei beflolegen hadden belet van eer door te ten.
Den vierden , 's morgens voeren
geraken , door den harden noordweiten wint.
zy weder voort, en quamen door de
Des namiddaghs quamen zy aen dot^tnTJingchiatn Hangbfuanfa ook,
een dorpje Twanjingtao voor een door twee fchutfluizen, in de zelve
voor de welke gelegen. Beweften of achter dit laeft
fchutfluis te landen
zy bleven leggen ter tijd toe de wint dorp neemt een groot Mcir, by de Siwat zou bedaert zijn.
nefen Tzianghoe ^cnocmi zijnen aenMidiervvijle zy aldaer lagen , ge- vang en looft door twee fchutfluizen
raekte een van 's Keizers barken, ge- zijn water in de vaert Jun. Zy voeladen met fchatgocdcren, engelegen ren by dit Meir langs en is tuflc,hen
even benoorden het dorp in den het zelve en de vaert flechts een klein
brand doch wierd tijdelijk gelefcht, dijkje, tot affcheiding , gelegen. Zy
met afbranden flechts van méeft bragten het noch hoewel laet in den
't achterfte der bark; en weinig Ichade
avond, aen 't dorp Tzizang, daer zy,
aen de lading.
om te vernachten bleven. Drie mijTcgcns den avond fchoten zy door len en een halven was dezen dag op
de fchutfluis voornoemt en voeren verfcheide koerzen gevordert.
in de manefchijn voort
door het
Den vijfden met krieken van den
dorpje Siiighjaniiao en deflielfs fchut- dag , voeren zy weder voort en quadorpje Sjoufincha genaemt, vooreen

fchutfluis in het 2elve gelegen

,

ter

,

,

,

,

,

i

tao.

'

:

,

i

,

j

j

:

,

:

i

,

,

,

Sirighja
tniao.

,

I

|

,

[

men

:
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Derde Gezandfchap na

,,5

men op den middag aen her dorp

Hy

}ac-

Keizerrijk

wierd by

,

hem met

beleefde ter-

j

met zes men en een

of }askifjyio vcrciert
in faten dertighfteene gebouwen
weerliever
of
reduiten
foen van
cenizy
bleven
bare torens. Aldacr
gen tijd na verfche trekkers wachten.

xint:o

't

glaesje Spaenfche wijn

be2ag ookinhetweggaen
de paerden en osjes, die hem 2eer wel
onthaelr

,

,

:

aenfchenen te ftacn.
Des namiddaghs quamdegeleidsOok eindigde aldaer het MeirTiw»^- mandarijn Hiulauja met twee bar
hoe. Zoo dra verfche trekkers geko- ken, om de paerden in over te fche
men vvaeren, gingen zy weder voort: pen. Dan deze by d' onzen bezichtigt , wierden zeer out en onbequaem
eerfl: door een fchutfluis in Jacxinho
door
na
bevonden en derhalve weer te ruch
daer
gelegen
voornoemt
twee
gezonden.
het dorpje Tfonoiacha en noch
Des morgens, den negenden.quam
fchutfluizen. Des avonds quamen zy
acn het dorpje Maaliaeao , de ruft- weder een grote Mandarijn, een Siplaecfe des nachts. Dezen dagh was nees van geboorte, neffens de gelcids'
Mandarijn ///«/^«y^.denAmbafladeur
vier mijlgevorderr.
Aldaer begoftzich weder» in ma- bezoeken, dieby hem ook vriendenicre als vore , een Meir beoofte lijk wierden ontfangen en onthaeld.
deze vaert te vertonen. Het land al- Ónder ander vraegde Van Hoorn aen
,

,

:

i

|

Maaiiaeao.

|

j

H/ulauJa,\vznnccT zy zouden vertrekken. Daer waeren, gaf hy daer op tot
antwoord, door die van de Stadt noch
geen trekkers , rijs , geld en andere behoefte voor de barken verfchaft. Zoo

daer fcheen tot aen het gebergte plas
te leggen.

TrMen
•voorby -uer

Den zeflen,'s morgens voor dag,togen zy weder voort en dien dag door
tien fchut-fluizen als ook voorby en
dvior de dorpen Tsoutoucba en Naeyang (waer in men mee twintig fteene
,

fchi'uie

{en.

dor

:

dra zulx gereed was,

zy dan weder

wegh zouden fpocien. Maer alzoo
d'Ambafladeur vermoede dat het al
chiajeen , Tongnan-Fong Tsiongiaceen, weder leutery en uitftel was, vond hy
Cbinkio Sinchia Tsoufee, en Sohoufum. goed het naervolgend briefje aen den
Stadt Cm
Des avonds quamen zy aen de zui- Konbon of Stadhouder dier plaetfe te
ning.
der voorftad Tzinningfoe of Cinning te fchry ven. D' inhoud was aldus
Z)' Amhajfadeur is tot hier toe van een
landen, en aldaer voor een fchutfluis,
die zy door moften. Dezen dagh verre reize met de Chinkon ivelaengekomen. D' j^mbajfadeur verhoopt , dat
was ontrent acht mijlen gevordert
zeggen
der
Talauja de Qhïnkonverder zal helpen.
Aldaer moften volgens
Geleids-mandarijns, de Hoaiganfe bar- De Chinkon ij lang onder weeg geken, die onder des Ambaffadcurs na weeft en veel gevaers onderworpen.
en Hierom verzoekt d' Amhajfadeur Tafleep waeren vcrwifl^elt worden
de zijne derhalvcn zoo lang vertoe- h\x]3L gelieft orde te geven, dat wy goeven tot dat door die van de Stadt de barken voor de paerden mogen bekoandere barken verfchaft waeren. Aen men en d^ Ambajjadeur ten Jpoedigfle
den Geleids mandarijn //i«/</«/V?, om «d'fr Peking mag vertrekken.
Zijnde dit briefje den Konbon door
hem des te meer aen te moedigen,
Ambafiadeur
een
den
ketSekritaris Van der Does toegebragc
den
wierd door
en by hem doorlezen, gaf hy daer op
ting Barn fteen-korael vereert.
Den zevenden droegh zich niets ten antwoord het noit een gebruik
toe naerdien de Gezag-hebber der was, of oit gebruikelijk gewceft men
en de Geleids- op die plaetfe, 'tzy in'tgaen of koStadt buiten was
mandarijns hem dierhalve wegens de men , \znoïn2Let Peking barken verbarken niet hadden konnen te fpre- wiflelde. Waer op de Sekritaris den
Konbon diende: hy daer inden Heer
ken komen
d^Ambtijfa
Des morgens den achtftcn quam Ambafiadeur geliefde t' ontfchuldideur vc!'tt
hctOpper-hooft
van de krijgsmaght gen,diemaniere(vermitszy vreemdebegroet.
dier plaetfe, een Tarter.dcn Ambafia- lingen waren)nietgeweten te hebben.
deur begroeten eo vcrwellckomen. D'Ambafladeur had dit verzoek op
het
reduiten , gelijk

in/tzcx/«/'<? telt)
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Lout-
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,
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,

:

,

:
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,

,

van

Sitta

ofTaiJïng.

'^^j

het zeggen van hunnen Geleids-Man- ly«.-quamen des namiddags in het dorp
darijns gedaen die den 2elven had- Poetuen ter rufte , een mijle en drie
den komen wijs maken ; hoe de Hoay- vierendeel van de Stadt Tzinning,
ganfe barken aldaer moeden verwifDes morgens , den cwalefden, voefelt worden. De Ao»^ö«
na deze re- ren zy weder voort en dien dag door
,

^

,

'

,

denen, zcide, dat

,

'sKeizers goederen in de zelve barken , met de welke zy aldaer gekomen waeren, zouden blijven, en hy orde zouftellen,
de barken van alle noodwendige beal

hoeften wel verzien wierden ten einde d' onzen na hun welgevallen mog;

ten vertreken. Ook

zond hy,in tegen-

driefchutfluizen

:

als

ookvoorbyen

door de dorpen Longhwanghmuao en
Nangwangao dicht by elkandre gelegen daer devhetö;?^^o(?in deze vaert
:

:

komt

lopen. Dies zy den ftroom,
die dus verre in deze vaert tegen had-

den gehad een weinig mede begonnen te krijgen, en derhalve het dorp
,

woordigheid van den Sekritaris,eenen Poe/öf/vnochvoorbygeraekten. TeMandarijn naer den Touivatja of bark- gens den avond quamen zy aen hel
meefter, met laftvan aenftondsalde dorp Kaygoeva voor een fchutfluis te
barken van alle noodzakelijkheden vernachten. Dien dagh was ontrent
te verzien, en d' onzen in genen dele vier mijl gevordert.
Den dertienden voeren zy door de
op te houden.
cefchmken
den
tienden
quam
j)^g morgens,
fchutfluis, en fcheiden alzoo weder
,
van dcii
-K/r
A
„
1
Konbon.am ccn Mandarijn van wegen den Konbon v:xnhQidox^ Kaygoeva ; quamen dien
den Ambxf- Jigr phetfc
den AmbalTadeur met dag weder door driefchutfluizen en
fndeiir.
volgend
befchenken,
als
het
voorby de dorpen7«/.^y(-o TJinti KingTivee Tjarkens.
kiacouw en Oefienno. Gekomen buiTwee fchapen-.
ten het laeft, begon het vry hert uit
Zes enden.
den noorde te koelen, zoo dat zy het
Zes boenders.
aen ^tx\. dijk moften vafl: zetten, om
Twee potten Chiamzoejo/Zamzou, het mooi weer af te wachten. Vier
dafs dr ank van rijs , en e enige an- mijlen was dezen dag gevordert.
dere fnuizering van ververfinge.
Den veertienden , na het weer een
Ten dank vviert dit aengenomen en de weinig bedaert was gingen zy weder
brengers met drie tayl zilvers vereert. voort, ontrent de verte van een vieTegens den middag fchoten zy met rendeel mijls als wanneer zy voor
al de barken even door de fchutfluis,
een fchutfluis in het dorp Oechenno
waer voor zy gelegen hadden en ble- quamen. Aldaer bleven zy tot aen
ven voor een andere Huis leggen , tot den avond leggen , eer zy konden
den elfden, tegens den avond: als wan- voortkomen , ter oorzake , volgens
neer zy weer voort voeren door de het zeggen van de Geleids-Mandavoorzcidc fluis,en noch door twee an- rijns geen water genoech voor de
derc.bcwcöen de Stadt Cinning van de vaertuigen om te vlotten was.
voordeden hccn.Cinning oïTzinning,oi
Des avonds dan voeren zy weder
Cuning/iu de veertiende onderhorige voort, quamen in den donker voorStadt der Opper-ftadt Tengcbeu , is een by de dorpen Si lip hoe , Ukhelipoe en
luftig en ouwcts Stedeken gelegen in Oeliphoe : des namiddags, aen het dorp
het opvaren aen de rechte hand van TdukjamtuaOfWedct voor een fchutde vaert Jun 'm ccn vlakke en moe- fluis ter ruft twee mijlen en een vierafchachtige Landou. Hetisvanbin
rendeel van het dorp Oechenno.
nen dicht betimmert en heeft twee
Den vijftienden , des morgens
hoge Pagoden. Haervoorftad isaen ten negen uuren , voeren zy door
wederzijde van de vaert zeer groot defluis voornoemt en van het dorp
envolkrijk.en heeft ook aen wederzij- Taukjamtuao : quamen op den midde van de vaert tweefterke fchutflui- dagh aen de Stadt Xantfuy : daer
zen, ahvaer 't water zes voet hoogge- zy een weinigh tijds na verfche trekfchut word. Zy voeren in donker ver- kers bleven leggen wachten. Na deby de dorpen Oeki»g,Siliphoe tnGhan- ze bekomen te hebben fpoeiden zy
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datelijken weer weg, varende
door de Stadt heen.

midden

't

Keizerrijk

eer kans was voor de zelve

,

om door

j

I

De StadtA'^»(/«j' leid ter weder zij-,

Derhalve bleven zy twee
gehele dagen, den zeven en achtienden, voor deze (luis leggen ; zonder
door dezelve, by mangel van waier,te
kunnen fchieten. Den negentienden
raekten zy door dezelve, en na een
wijle varens door een andere diergelijke, en quamen tegens den avond in
het dorp Gihaatjijfij voor een fchutfluisaen te landen, ter nachtruftc. In
dezen halven dag was een groot mijl
te geraken.

de van de vaert Jun die in het opvaren, op de rechte en Unke zijde welj
met kaftelen bewaert word. Zy is
recht vierkant ; ontrent een uur
gaends in 't ronde, en gefterkt op zijne muuren met een ftene borftweer,
Daer zijn veel prachtige gebouwen
diedoorgebrek van inwoonders ledig
ftaen en meerendeels vervallen zijn.
Zy heeft een vermaerde en hooge gevordert.
Den twintigften, des morgens,voePagode Teyivan Miao genoemt deze
opgehaelt
ren
zy deze Huis door: op den middag
befloten
,
leid in een muur
ronoch een andere alsook voorby het
onder met graeuwe en boven met
gelijk dorp V Zoatiajeen: deden 's namiddags
de en groene tichchel-fteen
ook de Pagode zelf uit graeuwen ge- het dorp Lieghayivay aen, en bleven alhouwen fteen bcftaet , en een dak daer voor een fchut fluis ter rufte
heeft van binnen vermiljoen-root en twee mijl was op defen dag gevordert.
Den een en twintighften des morboven met gele verglaesde pannen geftaend
een
gens
, na het fchieten door de laefte
dekt. Buiten de muren leid
water, daer, volgens zeggen der Si- fchut-fluize quamen zy ontrentten
nen voor ecnige jaren een vermaer- negen uuren aen de zuidcr voor-fladt
de Pagode met Priefters en Papen ver- van Tungjanfoe , anders Tungcbang gezonken was. Tegens den avond qua- heten,de derde Opperftadt desLandmen zy aen het dorp Kimenla voor fchaps van Xij«r«»^ te landen
De Stadt Tungchang leid in een laeen fchutfluis aen te landen.en bleven
aldaer ter nacht-rufte. Drie mijlen en gen landou: is vierkant van geftalte en
ontrenteen uur gaens in 't ronde, met
aen halve was dezen dag gevordert.
morgens,fchowallen, diezonderhng weerbaerzijn.
zeftienden.des
Den
ten zy met de vaertuigen door de Daer zijn twee voorname flraten die
fluis daer zy des nachts voor gelegen de Stad kruisgewijze doorfnijden en
hadden, tot voor een andre, een gote- in 't midden of kruis een triumf-boog
ling-fcheut verder gelegen. Dan kon- of hoog gebou van vier gewelfde boden deze, door mangel van water op gen , en zo veel daken boven malkanhun komfte niet voor des namiddags drevertonen.De poortenzijn fterk en
door varen:en quamen vervolgens tot hebben aen elke zijde,behalve de ponaen het dorpje Oajiingvoot ecnfchut- ten of fchipbruggen , vier bolwerken,
fluis, door de welke zy niet voor des die langs de muur elkandre kunnen
en bragt de don- beftrijken. Aen de noord-zijde leid
avontsgcraekten
ker hen aen het dorp Tfaotfing voor een houte brug van honderd zeven en
een fchutfluis ter nachtrufte. Dezen dertig treden, overeen water, welk
dagh was maer drie vierendeel mijls om en om de Stadt vloeit aen de
gevordert. Zeer bezwaerlijk konden zuid-zijde een groote,volk en neringde grote barken door deze fluize rijke voorftadt. Na 'toofteftaeteen
anderhalve vadera
fchieten, vermits het aen de noordzij- yzere grafnaclt
de heel droog was , en aen de zuidzij- dik, en ontrent twintig voet hoog, bede niet boven drie en een halve voet fchreven onder aen den voet meteewater dit dan afgetapt, zou daer niet nige vreemdeSineefche letteren. Volmeer ais twee voet min een vieren- gens zeggen der Sinefen, iszy aldaer
deel water blijven daer de grote bar- voor zeven honderd jaer opgerecht,
ken ten minfte twee voet en een hal- aen 't graf van zekeren Heer die den
ve diepgongcn; zoo dat het water ten lande grote dienden gedaen had en
minftc noch een voet mocft rijzen, in den oorlog gcfncuvelt was.
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Den vijf en twintigften ging de reis

morgens, den twee en twintigften, zijn zy weder uit dezuider
voorftadt van Tunghang met verfche
trekkers (waer na zy hadden moeten
wachten) gevaren, ontrent een musket-Icheut beoofle deStadt heen en
quamen ten middage aen het dorpje
^infia voor een fchutfluis te landen,
met vordering van een mijl en een
achrften deel in dezen halven dagh.
Door fchaersheid van water moften
zy voor deze fchutfluis dien middag,
als mede den ganfchen volgenden dag
blijven leggen, eerzy konden voortkomen.
Den vier en twintigften des morgens, fchoten zy door de gemelde
fluis,en op den middag dooreen diergelijke
als ook voorby de dorpen
t)es

weder aen door de fchutfluis en noch
door een andere. Des middaghs quamenze aen het dorp IVoersjavaan
daer zy verfche trekkers gereet vonden dies zydatelijken weder wegh
vorderden.op hope van ten zelven da.
:

,

ge tot de Stadt Linfwg het aen te brengen. Maer gekomen voorby de dorpen Oetsjcwen Tagkiafa en Taykiauen,
lag de vaert aldaer ontrent vol Keizers barken met fchat-goederen geladen. Eenigc der welke noch door
quamen maer wijl in de vaert , op
zommige plaetfen door de nauheid
en droogte, gene twee barken voorby
malkanderen kunnen rackte de bark
van den Geleids- Mandarijn aen de

,

,

,

:

,

,

:

Xoefeu

,

Liancotfue en Liancotza.

,

grond. Dieszybcnoodzaektwaeren
Dcs aldaer(hoewel maer een halve mijle in

veerheld van de S'cadt Linjing) tot het
waffen des waters te blijven overnach-

namiddags tpamen zyaenhet dorpje Toetjao : daer
te vernachten

zy bleven leggen, om
,

voor een

?39

ten.

fchutfluis.
I

Dezen dagh was een

mijl

en 2;even

j

achtfte delen gevordert.

De

vordering van dezen dag was

drie mijl.
'
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Komin am
Linfwg.

Den zes etitwintigften/s morgens,
raekten zy weder voort enquamen
ontrent negen uurcnaen de Stade £/>/y/»^ te landen; varende met de barken
ter Stadt in (alzoo deze vaert dwers
door de zelve hene loopt) tot voor

,

!

.

\

cen Ichutfluis, die zy door moeden,
Ontrent een halve mijle was dien morgen op een noordelijken koers gevor-

Het

j

zefs barken, metfchatting-goederen
geladen. De Stadhouder dier plaetfe,
volgens bericht der Gcleids-Mandarijns was afgezet en wierd een nieu-

;

i

,

j

;

maer

aeri-

ftonds een Mandarijn zenden, om de
barken, (alzooaldaereentolwas, en
niet als Keizers

goederen, zonderde

zelve te betalen, door mogten)daer
's Keizers goederen invvaeren, tebezoeken, of 'er eenige byzonderegoederen in waeren. Zoo dra zulx ge-

was zou hen dan datelijken,
wanneer het hen beliefde, laten vertrekken. Gelijk ook aenftonds, na jVöhelskovc{Q.Q, een Mandarijn vanden
fchict

lagh aldaer overal vol Kei-

,

Keizerrijk

ons niet zou ophouden

,

dert.

'/

,

Stadthouder, nefïênsdegeleits-Mandarijns , Hiu en Hanlauja by den Am-

we

van Tungchhmfoe in twee of drie bafladeur verfcheen. In'teerftheftc
derhalve zy niet decs het bezoeken der goederen
dagen verwacht
doordefluis.daerzy voor lagen, zou- hoogh op maer wanneer hem door
den kunnen fchicten wijl zy met den Ambafladeur daer op geantwoort wierd. dat hy zulx kon doen
yzere ketenen was toegefloten.
Den zeven en achten tvvintigften en van zijne bark beginnen ; doch
dat geenzints wilde gedogen eenige
droeg zich niets toe.
Zonkiften of kaflen voor hen geopent
Den negen en twintigften.des
daghsopPmxtcren,wiertdenAmbaf- wierden, was hy, zonder iet uit te
fadeuraengedient, de nieuwe Scadt- rechten, weder vertrokken. Hy wierc
houder van Timgchianfoe aldaer was door den Ambafladeur met twee
aengekomen, enaenvanginzijnere- 'Hukken Moerijzen (want het hem
flechts om fchenkaedjete doen was)
gering genomen had
dertigften,
morgens,
befchonken
Dies hy den
's
tot vervorderingh van
Zy vertrokken dan des morgens x'ertrtkvan,
goet vond
zijne reizc, het naervolgend briefje heel vroeg fchooten met de vaertui- ^'^finaenzijnHooghcittefchrijven
gen door de fluis daer zy voorgeDe HolUndjche AmhaQadeur komt legen hadden en voeren zoo door
van verre landen gereifi , en is over vier de Stadt Linfing tot voor een tweedagen alhier tot Linfing aengekomen. de fchutfluis
daer zy niet voor ona
j)^
chinkon is langh onderwegen ge- trent den middagh door geraekten.
Zoo dra waeren zy door deze fchutvoeefl en daer door veel bederven onderivorpen. Daerom verzoekt d'Ambaf- fluis niet, of quamen in den ftroom
die aldaer , om de
fadeur aenTA'm}dL dat de Chinkon hoe Guei of Geu
door een anderen
eer hoe liever naer Peking magl) ver- Zuid van daen
reizen: en der halven de Jhizen mogen oort van de Stadt komt gevallen. Algeo^ent ivorden : daer hy den Keizer dus geraekten zy ten laefte uit deze
dienft zalgefchieden , en d Amhaffadeur vaert/«« in welke zy door zeven en
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darr voor dankhaer

Met

veertigfchutftuizen,nietzonder gro-

zijn.

moeite,waeren gevaeren,met zoek
brengen van over detweeendertigh
bragcten antwoori: hybyden nieu- dagen. Hoewel zy, volgens zeggen
wen Stadthouder was geweeft en op derSinefcn, noch al zeer gelukkelijk
des Ambafladeurs briefje , hem ter waeren doorgekomen; wijl, eenige jahant geftelt tot antwoort bekomen ren verleden , in de zelve vaeri zoo
had. Hy wel wift,dat d'onzen van een weinig waters was geweeft, dat de geverre reize gekomen waeren
ook meine vaertuigen tufTchen Tunqchihem kennelijk te zijn (alzoo hy over angfoe en Linjing,\i)i en veertig of vijftwee jaren mede voor Ay en Quey- tig dagen hadden toegebragtrdaer het
muy was geweeft), wat dienft zy den niet boven zes mijlen in veerheid van
Keizer gedacn Iwdden. Derhalve hy den anderen leid: en de reft na gerade.
Kort

waerts.

dit briefje

gingh Nobel der-

te

Dees van daer weder gekeert,
,

,

•

,
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'

'

van Sma, ofTaifmg.
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Kort na den middagh quamen zy fchilder - werk zonderling fraei geeven buiten de Stadt Linjwg Onder ftofleert. De binnenmuur beftaet
al de Steden dezer Landftreke munt
uit meenigerlei kleurige marmer:
deStadti/«/«gingrote,meenigtevan zoo glat geflepen engepolijft, als de
inwoonders, heerlijkheid van gebou- glatfte fpiegel , inzonderheid de
wen (hoewel haere vveftzijde d' on- zwarte. By een wendel-trap klimtzen zeer vervallen bevonden zulx men naer boven, niet gemaekt zelf
j

.

j

1

,

:

zy

beter een

puinhoop

,

in het

Stadt ge-

als

midden des torens ; maercuffchen twee muuren in , die 'm ieder
verdieping zijnen ingang hee£c , en

ook tot
) en kooprijkheid uit
zy
voorweinighStezooverre, dat
den in hergcheel Rijk behoeft te wijken want s'is gelegen op het eind
der vaert Jun ter plaetfe daer deze
vaert en de vliet Guei in malkandre
ftorten waer door aldaer gewenfchte
en bequame gelegentheid ter fchipvaert is. De Ichepcn komen geladen
met allerlei koopwar(.n,uit hetganfch
voorby en aen deze
Sineefch Rijk

leek

:

van daernadcmarmeregalderyenen
vergulde y zere traliën welke tot cieraet rontom de galderyen gemaekt
zijn. Overal aen de galderyen, inzonderheid aen de hoeken en kantelen,
hangen fchellctjes en kloxkjes , in dier
wijze , dat zy, bevlogen door de wint,
een aengenamen toon geven. Op de
hoogfte verdieping ftaet een groot afgodinne beeld van gegoten koper, of
van gegoten pleifter zoo andere willen, maer verguld, te prijk
daer de
tooren aen gewijd is hoogh der^
tigh voet. Van den bovenften omgangh dezes toorens kanmen het
land daer ontrent en zelfs in de Stadt
overal zien 't welk een zeerluftigh

;

,

,

,

:

,

Stadt
talen

;

:

hoewel

niet

zonder tol te

be-

daer over drie tol meeftershet

opzicht hebben.
Zy leid ter wederzijde van de vaert
y««,(want dezelve fchiet midden door
haer)die aldaer met twee kartelen over
malkandre bewaert is en met twee
flerke Ichutfluizen opgefchut word
een byna gelegen in het midden der
Stadt d' andere op het einde, aen den
vliet Gue/. Na de noord-zijde leid een
fchipbrugvan negen ponten, totovergang van d' eene zijUi. der Sradt na
d'andcrc. Een dezer ponten is in dier
wijze geftelt dat ciezeive bequamelijkuit haeren plaets kan wijken, en
aen de vaertuigen na het betalen van
dentol doortochtgeven.
De Stadt leit in een heel vlakken
en 2andigcn Landou is omringtmet
een acrde wal opgezet boven met
een ftencn borft wering en heeft na
den noordkant vijftien bolwerken en

,

I

:

,

,

:

uitzicht geeft.

Bezijde den tooren flaet een fchone Pagode ook beziens waerdigh
door de grote vergulde beelden in de

'

:

-

,

zelve.

Des namiddaghs trokken zy langs
den droom Guei,door het dorpje Wan- wantouvi
touivo, en quamen 's avonds met den
donker aen het dorp Ifong ter nacht- ifong.
ruft
drie mijl varensvoorftroomaf
van Ljnjing.
De ftroom Guei neemt haeren snoom
oorfprong aen de vveftzijde van Guei- Guei.
hoei, de vierde Opper-ftadtdesLandfchaps van Honcw , en loopt van daer
twee rendelen. Haeregeüakeiseen met vele kromten en bochten tufongcfchikte driehoek, en bcflaet on- fchen de Landfchappen Xantung en
trent twee uuren gaens in 't ronde.
Peking door en ftort zijn water by
Een halve uure buiten de muuren, het kafteel Tiencin in den zee-boefem
na de noord zijde van de Stadt, ftaet Cang
dien de gtote Indifclie zee
een ovcrfchone hogen tooren. Hyis boord.
achtkantig van geüalte, rijfl: van d'aerZy vertrokken 's morgens heel
dc met negen tranlenof omgangen
vroeg, den eerftcn van Zomer maent,
ieder hoog negen ellebogen
zulx de des voormiddags voorby de dorpen
gehele toren de hoogte van negentig Oepoeije en JVankelo : op den middagh
ellebogen hccfr. De gehele buiten- voorby de Stadt Vehincbeen daer zy
muur is van fijne porceleine kleiaerde beoofte langs voeren zonder aen te
gcmackt en met verheven beeld en leggen des namiddags voorby het
dorp
rv 3
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tcrceU'me
t oor en van
Lincing.
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en quamen met den avond voor het dorpje Cbiamaing, alwaer zy van trekkers moften verande-

dorp

SiVtgne

;

;

,

{
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Ktizerrijk

en braghten het des avonds aen het
dorpje Soukuntangh : daer zy bleven
om te vernachten,en van verfche trekkers verzien te worden. Dezen dagh
waszes mijlen twee derden dele ge-

ren, ter rufte. Dezen dagh was vijf'
mijl in veerheid op verfcheidckoervordert.
len gevorderc.
Des morgens, den vierden, zoo dra
Den t weden vertrokken zy weder
met verfche zy van andere prcftelingen verzien
in den morgen -ftont
trekkers, van het dorpje Chiamaing: waeren, gingen zy weder voort, en
quamen des voor en na-middaghs quamen voorby eenige vacrtuigen,
voorby de dorpen Tsafuang en Sing- van Peking komende. In welker een
kiakouiv : dcsavonds aendeStadt Ö£f- deKrijgs-overftc van het Landfchap
(ingjeen oï Uciening, anders Vuching yanOuantting was, derwaertsgezongenaemt, de veertiende onderhorige den, om dengeene.die aldacrtegenStadt der Opper ftadt Tungchang des woordigeneenllokoutman was, op
Landfcliaps van Xantung. Zy bleven zijn verzoek te vervangen,
Ontrentten negen uurelanden zy
aen hacre zuidzijde leggen, om te
alwaer zy
vernachcen en van verfche trekkers aen het dorp Sangjueen
eenigen
tijd
om
verfche
preftelingen
verzien te worden.
Vuching leitin een vierkante muur te bekomen, bleven leggen. Naulix
of gingen
bcfloten aen de rechte Zijde van den waeren die verfchenen
is
noch
middag
het
water
voor
den
weder
hunne
flroom. Na de zijde over
vaert voort, en quamen des namideen wel-bcboude voor-fladc
Dezen das,h was ontrent vijf mij- dags door de dorpen Ghanning en Seu
len en een halve gevordert, volgens fenkboinv en tegens den avond aen
loop des flrooms, diealdaer ontrent het dorp Z/^««ci7<7f de rufl-plaets des
nachts. Dezen dag was zes mijl gevol boghten en ondiepten is
j

Dorp soa^"""^"S-

j
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Vucht!J£.
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,

j

Des morgens vroegh

den

,

der-

vordert.

den , fpoeiden zy weder wegh qua
men des voor en namiddaghs door
Soeen voorby de dorpen Tbunloo
middagh
Teckchiouw
:
op
den
nufoe en
aen de Stadt Taatchiouw anders Tachu
genocmt.
Tachu leic in een vierkante vorm
(gelijk meefl: al de (leden van Sina)
gebouwt, aen derechte hantvanden
Itroom Gueï in 't opvaren en is vergroot met een fchone en volkrijke
voorftadr. Zyisvan binnen redelijk
wel betimmert; hoewel veel van haeren ouden luifler in den laeüen Tar-

Volgens berecht van veel dorpelingen, aen d'onzengedaen, zou aldaer aen dit dorp zich het Landfchap
Xantung eerll: van dat van Peking{c\\tiden ; hoewel andere willen dit Landfchap met deStad Taatchiouw gefchei-

:

,

tuchu.

,

,

:

tarifchcn oorlogh verloren heeft.

De muur is ontrent dertigh voet
hoogh en zeer zindelijk opgebouwt,
en gefterkt met bolwerken en borftweringen.
der inwoondcrs
beftaet voornamelijk in Sincefch bier

tebrouwen.welkdelarters gemeenlijk van daer vervoeren en opandere
,

plaetfen verhandelen.

j

I

Dehooft nering

Te

Tachu ble-

ven zy cenigcn tijr na verfche trekkers leggen wachten, en gingen, na
die bekomen te hebben, wedei voort,

den word.
Des morgens, den vijfden, gingen
zy weder voort met het krieken van
den dagh uit het dorp Lienuhoe den
ftroom af meteen voorwint, en quamen ontrent acht uuren voorby het
dorp Taloeueen : ten negeu uuren ten
vvefte voorby de Stadt Tonquangchien
of Tungijuang, op de zuid -zijde of
rechte hand van den ftroom Guei , ontrent een gotelings-fcheut te landewacrds in gelegen,
De Stadt leid byna in een vierkante vorm, is ontrent een uur gaens
groot in 't ronde verzien met flerke muuren en diepe grachten. Men
zeid een bijftergroteLccu van gegoten yzer op het merkt -veld van de

;

,

flaet.
Het landisrontommec
bomen van allerlei gewas redelijk be-

Stadt

plant.

Op

sangji\uem.

:
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Op den

middag landen zy aen het te vernachten en van verfche trekt^oipjoujjfjg : 's namiddags in het vlek kers verzien te worden, des nachts
Poethouiv : alvvaerzy, om van andere bleven leggen. Dezen dag was weer
preftelingen verzien te worden, ble- acht mijl en een halve gevordert.
Den achtften vertrokken zy weder
ven leggen. Dezen dag was vier mijl
en eea vierendeel in het Landfchap met verfche trekkers en een zuide
voorwint van de Stadt C/^iw/;<3)' voevan Peking gevordert.
Des morgens zoo dra de dag aen- ren des voormiddags gehjk ook gibrak gingen zy met nieuwe trekkers fteren en eergifteren meenighte van
en een goede wint weder voort van dorpen voorby, gelegen aen wederhet dorp Poethouiv trokken des voor- zijdevan den ftroom Guei : als Oelimiddags door en voorby de dorpen foang, Loidyfuang, Thouliouw,Tayïvan,
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Suckiajeen

,

Sjenzoetan, Swijckvao, Suk- fuang

kiavoyySienJiteen

,

Fonkiakoul , Sangue

,

Oekiamiao

kiajuaan , Sangjue

,

,

Boatfaae
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, 'tZongvlek Javgleotzing,

enSuangcho : deden op den middag de Ltekiativang, Tzautfocauiv en Ptechie,
Stadt Siangchiomv aen alvvaer zy an- en quamen des middags aen de Stadt
dere trekkers gereet vonden vorder- Tjenjwghivay , anders Tiencin te lan- Komen tê
den ook datelijken weder weg, en de- den alwaer zy bleven leggen. De- Tiencin.
den met zeilen en trekken zo veel.dat zen dag was zes mijl gevordert.
De Krijgs-overfte of Opper-hooft Worden hy
zy des naemiddags de dorpen Palisivang Zayfifung , Vlchilitung Soucoul- van de krijgs maghtdierplaetfe, een Aen Krijgsoverfte heutho>i ySuchiaswun ,Sang,IJuang,lJ l QVïU ly,
Tartar en een man van groot aenzien, fchelijk verook veel Pagoden en gehuchten van wiens zufter een vaji des voorgaen- veUekoomt
vervalle huizen noch voorby raekten, denKeizerSjOf vader van defen tegenen des avonds hc r aen de Stad Chinche woordigen , by-wijvcn was gevveeft,
aenbragten. Aldaer bleven zy leggen, quamdcuAmbafladeur begroeten en
om te vernachten en van andere pre- bewellekomen , ook tegens morgen
ftelingen verzien te worden
t' zijnen huize ter maeltijd nodigen.
Voor dag, den tweeden , quamen Voor welke heufcheid d'Ambaflaal verfche preftelingen , dies zy aen- deur hem bedankte
met te zeggen,
ftonts met dezelve reis vervorderden^ hy noch zeer zwak was en derhalve
voeren al heel vroeg door en voorby het uitgaen noch niet derfde onderde dorpen Sanquefuean.Jaquacouw ,Ton- nemen;verzoekendezijne Hoogheid
chekomv, Palifuang.cn ontrent ten acht hem geliefde t'ontfchuldigen. Waer
hy wilde de
uure bcoofte de Stadt Chingcheen he- op dees Heer zeide
nc zonder aldaer aen te leggen. By maeltijd in een zijner barken bereideze Stadt loopt een vliet landwaerds den, en komen met de zelve by die
in, en neemt zijnen loop om de ZuLd.
van den Amballadeur , op dathy zich
Zy quamen voorts voorby de dorpen, niet zoude vermoeien. Dies Van Hoorn,
Majang Hayfoemat en ziende het niet anders wezen kon,
Sayetivang
leggende
het land daer ontrent aennam te verfchijnen.
Suciftg;
ook al vol huizen en buurten.
Den negenden, des morgens, het
Op den middag voerenze door het her Opper-hooft voornoemt den Amdorp Lioucho : alvvaer zy van verfche bafladeur halen, om hem te vergaften.
trekkers moften verwiftèlt hebben
Derhalve hy zich neffens Nohel, Putmaor gemerkt de wint hen zeer voor- mans , den Sekritaris en eenige van
delig was, voeren zy zond«t zeil te het gevolg naer zijne barken , legzulx die hen des na- gende een weinig achter de zijne,
ftrijken voort
middags voorby negen dorpen bragt begaf. Zy wierden vriendelijk by en ter mach
en acnfconds aen ta- tijt ontals Soucoulthung , Koutche , Tankoult- hem ontfangen
hielt.
hung , Soutouiva G' hoekia Cbingfuan, fels, die al gereet ftonden, opftoelen
L'ijkiathue, Sincoatheen Chanthen,Su- tot zitten genodigt. Kort daer aen
atheett : des avonds noch aen de Stadt quam'er mede de Toya , of OpperChincbay gelegen als den ooftelijken hooft der burgerlijke Regering dier
oever dezes ftrooms: ahvaerzy, om plaetfe , die daer mede fcheen geno:
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en netTens de Krijgs-overaen zijn eigen tafel wiert gezet.
Dateüjkdan wiert de fpijze en drank
opdeSinefe maniere in groten overdigt te zijn

1

,

1

vloet opgefchaft zonder deesKrijgsoverfte eenige redenen maekte , of
:

deed alleen-

om hen wel

t'onthaelen,

iets

vraegde

en het een kopje op het ander toe te
drinken daerhyhen dapper in voorging en de Toya mede in geengebreke en bleef.
Na d' onzen wel gegeten en gedronken, endenKrijgs-overfte voor
zijn vriendelijk en beleeft onthael be
dankt hadden vertrokken zy kort na
den middag. Gekeert weder inhunne
vaertuigen.vond d'Ambafladeurgoet,
in vergelding van het beleeft onthael,
den Krijgs- overfte met het naarvolgend te bcfchenkcn als twee Moerifen een ketting Barn-fteen- korael:
vijf el Stamet: een ftuk Pcrpetuaen
een Verre-kijker en twee flesjes Rozen-water: welke gefchenken.neffèns
een groet-briefje den Krijgs-overfte
des morgens door Putmans aenge

\

]

van

Jiencin.

eenemael dank-

•

:

1

\

1

geworden.
D'AmbaJifadeur zal altijdt aen Talaujaes goet onthael gedenken. Tot teken

gezonden verheugt

wel noch in de voorftad , uit den
ftroom Guei die hen zeer voordeelig
met zijne afwatering was ge weeft in
een anderen komende uit den noorde in den Guei geloopen zulx zy aldaer tegen ftroom kregen en ook in
de wind. Dies zy tragen voortgang
maekten; doch vorderden even\yel,
door kracht van trekken, zoo veel
weghs; datzyverby de dorpen ^^fa, Siikoelea, Sangfan en Peytjangc^zmen gelegen aen weder zijde van
dezen ftroom en des avonds aen het
dorp Pl.wekoehci rufte raektcn hebbende , federt hun vertrek van 77^»fngway , ontrent een mijl en zeven
,

Het groet-briefje luide als volgr
t'

hoe-

,

,

boden wierden.
is

moeten

,

^

,

Ambaffadeur

,

,

:

Jchuldig, eerji i/öörTalaujas goet onthael : daer na , wijlhy daer door weder

op willen

floegen, na een weinigh varens

:

2)'

zee of de middellandfche gewe-

,

:

overfte

uit

met veel krijgsvolk.
Tcgensden middag vertrokken zy
weder van de Sradt Tienfwgivay en

,

Ji.rijgs.

rijkdommen,

derwaerds naetoe fchieten en voorby varen. Waer over aldaer altijds een
ongelofelijke meenigte van vaertuigen is. Men heeft'er gewoonelijk de
befte ftapel van al de koopwaeren ;
aengezien de handel in deze Stadt
vooreenen iegelijk open ftaet, en de
koomenfchappen genen tol te betalen hebben. De Stadt isgefterktmet
hooge en weerbare wallen en bezet

:

cefehenken
aen den

eenfdeels in grootc en

ften naer Peking

,

^tn onzen

Keizerrijk

ecnfdeels in pracht en meenigte van
gebouwen. Aldaer al de fchepen , die

fle

lijk zijn beft

'/

is

,

,

;

van oprechte genegentheidtl, gelieft Ta- achtfte deelen gevorderc.
Den elfden des morgens vroegh,
lauja dit klein gejch enk faenvaerden :
daer over d' AmbaJJadeur noch meer vertrokken zy w^der van het dorp
P'hoekael, en quamen dien dagh met
verblijd zal zijn.
Putmans braght tot antwoord de trekken en zeilen, voorby de dorpen
Krijgs-overfte de^Schenkaedje niet Thanquajue Poecue, Ghanchol, P'hoekhad derven aenvaerden maer dezel- houw Hangchue en Maetftachoa. Het
ve tot hunne wederkomfte van Pe- land is aldaer over vlak,wel'bebouwt,
king had uitgeftclt den Ambafladeur en vol huizen en wooningen.
met een dienft-biedend briefje bedanDes namiddags landen zy aen een
kende.
groot éov^k^langtzin genocmt
alDe Stadt of krijgs-vefting Tiencin waer zy*^m vaiï verfche trekkers veris gelegen opeenen driefprong, aen
zien te worden moften blijven. Dede uiterüe hoek van denzee boefem zen dagh was drie mijl op verfcheidcn
Xang daer al de ftroomen van het ge- koerfen, 't kompas tweeofdriemael
heel Landfchap Peking tezamen ko- rontom,gevordert.
men ,enna een zeer lange loop voorDen twalefden 's morgens, liet de
byhaerehooge wallen in dezen zee- Geleids-mandarijn Hiu Lauja den onboefem ftorten. Zy is een zec-koop- zen weten ; hoc aldaer geen Koclijs
Itadt , die naulix hacrs gelijke heeft, tot trekken voor hen waercn. Wesj
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Wil iie niet
»envaer-
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hy den AmbafTadeur, pori , die zy zeiden afgezet te zijn,
Koebjs wilde laten huu- ter begroeting gingen. Die quam den
ren. Dan bier toe bad rj« Hoorn ge- onzen zoo heel vreemt niet voor,
ne ooren en liet zeggen zulx de gemerkt hen onderweeghs tot vergebelcrcisnietgefcbiettezijn: waer- fcheide malen, zoo door hunne Geom by bet nu zou doen ? Zy vertrok- leids mandarijns als tolken gezeid
ken echter alleen met vier trekkers; was dat de Veldheer voornoemt in
hoewel met een goede wint. Zeer Hokfieu WMS afgezet en d' Onderwel ging dit in 'teerft ; maer dewijl koning Sirtglamong in cen boete van
zommige rakken , door den krom- tw^ee duizent tayl zilver gedoemt
men:loopdesOrooms, in de wint wa- was: uit oorfake zyonfcfchepen, fonren konden zy daer niet dan met der verlof van den Keizer, hadden la't welk by d' onlen
grote moeite door geraken: naerdicn ten vertrekken
door
niet
(als met geen fchijn van waerheid
d'eene bark voor, en d'andere na,
al de Koelijs en Barkiers te zamen, vermengt) dan voor een practje en
moften opgetrokken worden. Dies uitftroifel wierdaengenomen. Maer
niettegcnrtaende quamen zy dien dag mogt wel zijn, datby (dewijl fy nu
noch de dorpen Zeetiatwayigb , Pljin- oogfcbijnelijk fagen, een ander hem
koulutin, V Zatzuen,cn noch drie ande- quam vervangen) door d' een of anre voorby. Des avonds bragbtcn zy dere misdact op ontboden was.
Des middernachts-quamcn gedachhet aen bet dorp Ghojathun : alwaer
zy, om van trekkers verzien te wor- te Haniauja
Scbryvcr en Tolken
den, en t' overnachten bleven leg- noch aen boort van den Ambafiadeur,
gen. Twee mijlen en een halve was met zeggen zy Talauja wijl by al
dezen dag gevordert.
fliep, dien avont niet hadden te ipraDes morgens, den dertienden de ke kunnen komen; maer des uchtens
wint goet zijnde moeften zy weer vroeg weer derwaerts zouden gaen:
met de vier trekkers daer zy mede gelijk zy fich des morgens vroeg, nefaldaer gekomen waercn , voort va- fens den Geleids-Mandarijn iï/«/i7«/^,
ren
alzoo aldaer ook gene ande- weder derwaerrs begaven met verre te bekomen waeren
doch geraek- zoek of d'Ambafladeur fichgereet
ten , door d'ondiepte des ftrooms de geliefde te houden , of Talauja hem
barken veeltij ts vaft
dies zy vvei- wilde fien of fpreken
om als dan
nigh weghs vorderden. Na voorby voor zijne Hoogheid tcverfchijnen.
de dorpjes Wank.ifan en S/tiafoe ge- Maer na hun wederkomfte braghten
komen te zijn , vervielen fy al laet zy ten antwoort zijn Hoogheid
in den avont aen de Stadt Gioechioe
den Heer A mbafladeur niet voor hem
alwaer zy, om te^vernachten en van had derven laten komen, teroorzatrekkers verzien te worden bleven ke hy noch voor den Keizer ter geleggen.
hoor niet was geweeft. Midlerwijle
Dezen dagh was maer twee mijl en voer fzij n Hoogheidt voorby buiten
drie vierendeel gevordert.
om onfe barken, verfelt meteenfleep
Des avonts vry laet, ontrent negen van overdetv/intig grote barken.
uren, quamendc Geleids-Mandarijn
De Stadt Gioechioe is een vervallen
Hanleuja neflèns den Sineefen Schry- plaets
en leid fchier overftolpt in
ontftacn inzonver Soukjen en de twee tolken Gem- haerc puin hopen
ko en Liulako met een klein vaertuigb derheid door den laeften oorlog.
voorby de bark des Ambafladeurs vaNa trekkers bekomen te hebben,
ren, en in het voorby varen den zel- vertrokken zy van de Stadt Gioevcii toeroepen:hoefy lieden naerden chioe hoewel met tragen voortgang,
nieuwen Veldheer die van Peking ter oorzake de ftroom ( fchoon de
quam en al dicht by was (gelijk d'on- wint goet was) aldaer , gelijk op giquaIcn aen al de vuuren op zijn barken ftcren
vol drooghten lagb
zelfs konden zien) om naer Hokfteu men eindelijk voorby het dorp Sanghin plaets van den aldaer zijnde Tziang- kiatwangh
en konden , door het
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vallen van den avond, niet verder, als ivier mijlen in vcerheid te lande
aen het dorp iVanghiap.w komen ; al- dacrgelegen.

waer zy dan

om

t'

overnachten

ble-

i

ven. Slechts twee mijlen en een achtften deel niet tcgenOaende een goe-

;

,

;

den vijftienden,
Des morgens
fpoeideii zy weder weg, en quamen
met zeilen en trekken voorby de dor,

'

Titn Ponfinghou tnOoogothten : des namiddags te landen aen het dorpje Co^alvvaer zy bleven vernachten.
d'/i»»

|

,

drie mijlen

\

was dezen dagh

«revordert.

Goechin leiddeStadt

Goeyeen ontrent een halve m.ijle,

om

die
de Noord-wei\ landewaerds
den onzen niet zeer groot fchcen
(want zy quamen dier niet in) maer
geleek meer na een kaftecl , als
in

,

Stadt.

Den achtienden quamen verfcheide Mandarijns den Ambafladeur in
de bark verzoeken en bewellekomen:
desgelijx de Mandarijn, die den vijftienden dezer by hem was geweeft,
en die men zeide des Keizers eigen
Neef te zijn.
Dees vereerde hem twee fchapen.
van een fnaphaens-roer,
begerigh na was
zeer
daer hy
verzocht ook, d'Ambafladeur noch een
aen hem wilde verkopen. Onder andere vroegh d'Ambafladeur aen dein vergelding

'

Vanherdorp

|

\

:

zen Heer, of'er gene Ambafladeurs
meer van eenige andere plaetfen in
Peking zich bevonden. Waer op hy
antwoorde geen andere dan van
de Koerefe eilanden
doch ftonden
die in korte dagen weder te vcrtrek,

I

Weinightijds tevoore eer zy aen
hec dorp Uotchien landen, quameen
en,
een Tartar
groot Mandarijn
zoo gezeid wierd eigen Neef of Va,

,

ders Broeders Zoon van den tegenwoordigen Keizer denAmbafladeur
in zijne bark vinden en bezoeken,
Hy wierd by den Ambafïïideur met
een glaesje Spaenfe wijn onthaelt,
en vertrok wel vernoeght beziende in het wegh gaen de paerden en
,

,

;

,

,

7ich

nochtc wicrd niemant ver-

j

was dezen dagh gevor-

cjert.

Ontrent

,

nomen.

,

de wint

Den zeventienden droegh
niets toe

van

|

i

j

'

,

ken.

Voorts droegh zich

niets toe. Al-

quamen de Geleids-Mandarijns
den Ambafladcur bek ent maken: des

leen

volgenden uchtens karren en Koelijs zouden komen om de fchenkaed
je-goederen naer Peking te voeren
en een van de Lipoia aen het Stedeken Tonghjiemv vier mijl van daer
gelegen
zou zijn om den Heer
osjes.
zy
het
Ambafladeur aldaer uit naem van
Den zeftienden verlieten
bewelledorp Co^'c/vÊ';? weder, en trokken ter den Keizer re ontfangen
weder
dagh
komen
en
Peking
dezen
voorts
tot
te geleiquamen
reize
aen
woningen,
den.
«
voorby veel huizen en
Des morgens vroegh den negenwederzijde van dezen droom gelegen als ook voorby de dorpen Kon- tienden, quamen veel karren Koegidieen V Sautun , Nainaimeao Jau- lijs en paerden , ten einde de gefchenneffens de perzonen des Geme.w : voeren door Xantinto de voor- ken
en quamen zantfchaps, cnreistuigh naer Peking
fl:adt van Sanghjingbivey
des avonds aen d' ooft -zijde van de over land te voeren. Weshalve d'AmStadt Sanghfmghwey, vooreen groot baiïadeur d'uitfcheping aenftondts
plcin.tuiïchenderStadtsmuurenden lietgefchieden. Waer mee zy tot aen
ftroom gelegen. Dezen dagh was on- den middagh bezigh waeren eeralles te lande gebraght en op karren getrent drie mijl gevordert.
Aldaer moften zy met de barken zetwas,
D' AmbafTadeur vereerde aen de
blijven leggen op orde des Keizers
de
door
barkiers
gezamcntlijk (hoewel ieder
(gemerkt zy met de barken,
drooghtedesftrooms,niethogerkon- bark na gerade), die hem met zijn
den komen) om de fchenkaedjc-goc- gevolg zo van Sucheu dXsHoaigan tot
deren telolfcn, en zich met de zei- hier toe gebraght hadden , zes en
ve over land naer Peking te begeven, tachtigh tayl zilver, daer zy lieden
i
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qualijk

niet

over te vreden wae-

ren.
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niereerder, voor het zelve gefchied
was
naer hun Logement (reeds
,

|

D' onzen namen kort naer den
middagh hunnen vvegh naer het Stedeken Vö«^/f^tf«jy , met de gefchenkgoederen en reistuigh voor uit daer

voor hen vaerdigh gemaekt) vertrekken.
i

-

:

,

(Iraten overal daer

zy door

,

j

eenige krijgs knechten te
paert reden om de zelve ga te flaen
neffens

De

trokken
grimmelden van volk,
en Honden ter wederzijde geboord
met duizenden van menfchen waer
door het zoodanighftoof, (gelijk de
ftraten van Peking dit ongemak zeer

:

:

met toeloop van duizenden van kijkers zoo burgers , als boeren , zoo
vrouwen als kinderen.
Gekomen des namiddags, ontrent
drie uuren acn Tongheuiv , wierden
al de gefchenk-goederen in een oud
vervalieiihuisgebragt insgeljjxook
,

,

Tonsficu».

ofTaifwg.

onderworpen zijn) dat zy qualijk uit
hunne oogen konden zien janauhx de kleur hunner kleren bekennen. Weshalve zy onder de poorte of ingang des Hofs , om uit den
drang der menfchen te zijn die by
duizenden voor de zelve ftonden,
te zitten gewezen wierden, om de
,

,

'

,

:

onzen daer gehuisveft. Zeer weizoo
nigh gericfs was in het zelve
dat zy na den aenftaenden morgen
om weder voort te goederen in te wachten, die een weial verlangden
geraken. Ook vonden zy tot hun nig ach terwaer ds waeren geraekt, in
aldaer met het rijden door de Scadt.
groote verwonderingh
ManNa een vierendeel uur wachtens
Geleids
de
daer
den Lipou
d'

,

;

,

,

-

,

j

onder deze poorte en het drinken
cndertullchen van een kop Thee,
den,
met
quamen
de goederen
morgens
,
,
's
twintigften
en wierden
De^n
en
d'
onzen
voort,
als toen in een byzondere
dendagh, gingen zy weder
quamen , na de dorpen Palikua Swan- kamer van dit huis geleid ; blijvende
go en Kapucheen doortogen te heb- Putmans, neühiiS eenige van 't gevolg,
tot op een halve mijle by de by de goederen om de gefchenken
ben
Scadt Peking. Aldaer wierden zy door des Keizers van d' andere uit te zoneenen der üpous LïLuia gcnoemt, deren.
D' Ambaffadeur en N o l> el met d' aneen Tarter, bcvvellekoomt, welontfangen, en na eenige weder -zijdige dere in deze kamer komende , vonplichcplegingen naer de Stadt geleid, den zy aldaer eenige Sekritarifen op
die fy in behoorlijke orde regt op den een tafel zitten, die Fm Hoorn wezen op de vloer neer te gaen zitmiddag inreden.
Gekomen binnen de poorte van ten doch hield hy zich daer in wat
fcggcnde wel te kunnen
Peking, dankten zy Gode voor zijne koeltjes
rein
ftacn. Zy dit ziende , wezen hem
genade, die hen tot dus verre
delijke gezontheid door eenen weg mede op de fclvc tafel , daer zy fadarijns hen gifteren van gezeid had-
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xomenin
icking.

:

,

,

hy

met toebrenging daer over van zes maendcn zoo

ten , te fitten
deed.

en door en verby trekken van zeven en dertigh Steden, driehonderd vijf en dertig dor-

De Sekritarifen voornoemt
gonnen toen den Ambafladeur

van zoo

veel mijlen

,

,

te \vaier als te lande
,

,

en vier en dertig Pagoden , geholpen had.
Zy wierden door de Geleids-Mandarijns voorby des Keizers Paleis
heen gebracht tot in des Tatam of
ftacnde acheerlle Kanzelers Hof
ter des Keizers Paleis. Aldaer moflen al de gefchenk-goederen van den
Keizer, volgens het zeggen vanden
zelven, gelaten werden en d' onzen

pen

,

,

,

:

,

gelijk

eindelijk

,

bc-

na^cn

uit

^"""iffi^'-

der L/pous, eenige vragen voot
als naer zijne hoedanigte ftellen
heid waer de pacrden en osjes van
lalt

:

:

daen quamen hoe outdezelve waeren en hoc veel lijs ieder paert op
eenen dagh wel kon afleggen. Waer
op hy met antwoort vernoegingh
:

:

deed.

vracghden zy ook
wie
hoedaenigheydt was,
des Ambaflcidcurs zoon of Nohel:
alzoo
Xx %
Infcelijx

meerder

in

:

^imèaf^i-,
"'^'"•

,:
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gekomen ftond zeer verbaeft wijl
daer 200 veel plaets niet was, darde

alzoo de Veldheer van Hokjieu des
Ambafladeurs zoon voor had geftek.
Waer op geantwoord wierd de gemelde zoon zoodaiiigen rang had,
als de Heer Gcneraelop Batavia aen
aen den Ambaffadeur gelaft had be-

I

:

zijn gevolg te hebben.

,

1

j

aendienen,dat,nazyluiden negentien
kaflen met fchenkaedje goederen
voor den Keizer van de karren hadden gezet, het voorder afzetten den
die aldaer
Tatcw of Rijx-kanzeler
noch neffcnseenen anderen gekomen
was, geftaekt had :maer dat zy lieden
des Keizers brief al s nu wilden hebben. Dees dan met veel moeite voor
den dagh gehaeld, en by allen geluk

,

Wei woud hy zijn beft doen
zy van hun volk, diezyaldaet
geliefden relaten
zouden kunnen

gen

Batavia
word overXeUvert.

eendagoftweetevoreineenlapgeel
gewonden, wierd door den
AmbafTadeur met ongedekten hoofden en driemael het lichaem te buigen, zonder te knielen, op een tafel,
met eenrode lap laken gedekt, (daer
d' eerfte en tweede Tlj/jw achter ftonden,) met beide handen gelegt, zon-

vernemen

j

,

of gelegentheid gegeven
hem
wierd om den zelven in een zilvere
fchotel of iet anders van waerde over
te leveren- Toen wierden d' onzen
tijd

,

weder

in

't

zelffte vertrek, daer

;

maer zagh daer genen

kans toe. De Mandarijns die zelfs
ook u el zien konden , hoe 't gelegen
en de huizinge voor d'onzen onbequaem was, zeiden hun Meeftersfulx
zouden aendienen en maken , dat zy
morgen beter huizingen kregen:maer
vooral had d'Ambafladeur temaken,
dat de paerden gezadelt en d' osjes
met het wagentje te Hoof quamen.
Dees ftelde hen weer d'onmogelijkheid van dien voor oogen, gelijk het
ook in 'er daet ( of moften den geheelen nacht da^r aen gearbeid hebben ) byna onmoghelijk was. Met
welk antwoord de Mandarijns wae,

iakea

der

.

gelijk

,

en

,

,

-

raeli

,

,

)

Ook quam /'«/wj«j den AmbalTadeur

Raden van

Weshalve hy

hevig tegen deMandarijns die hem
daer in bragten uitvoer en vraegde
of dat een huis vooreenen A mbafladeur was, die zoo verren wegh quani
gereift
en zulke kofteiijke fchenkacdje mede bragt door wiens landslieden den Keizer zoo vele dienftcn
gefchiet waeren. Ook dat het hem in
deze woning, door d' engte onmogelijk was de zadels van de paerden
en het karosje voor den dagh te krij,

[

ingehacld had , weder by d' onzen,
met zich brengende eenigefpijze, op
deSineefche wijze toebereid, die hen
zeer wel quam; alfoo fy den ganfchen
dagh noch niets genuttight hadden.

dei Gene»

ftaen ook niet om eenig gemak voor
zijnen perzoon, of voor iemant vaa
:

1

neffcns ook veel bcuzehngen , niet
verhael-wacrdig.
Midlervvijlequamdel;^'(7«, die hen

brief

paerden osjes en fchenkaedje-goederen, onder het dak konden droog
,

j

:

Dtn

:

,

!

j

,

zy te ren vertrokken.

Des middernachts quamen weer
vore geweeft waeren geleid zonder
van weder -zijde een woord gefpro- twee Mandarijns in des Ambafladeurs
Logement door de Lipous gezonden,
ken wierd.
Kort daer na wierden de reft der om hem aen te zeggen, de paerden
fchenkaedje goederen neffèns reis- en osjes voor dag moften te Hoof getuig paerden en osjes naer hun Lo- bragt worden ; 't zy de paerden gezagement gebragt (blijvende denegen- delt, of niet en d'osjes met of zonder
tien kaden voornoemt aldaer) die wagen alzoo de Keizer die des morook aenftonds door hen wierden! ge- gens vroegh in perzone wilde zien:
volght.
Vroe't welk geen kleme zake was.
Onder weeg wierd hem gezeid de gen derhalve kort belcheid of de
paerden gezadelt en d' osjes met het paarden gezadelt, en d'osjes met de
wagentje den volgenden morgen met wagen zouden komen of niet. Wesden dagh te Hoof moften werden ge- halve d'Ambafladeur zich daer op
bragt
naerdien de Keizer die als dan beradende, gaf den Mandarijns ten
wilde bezichtigen. d'Ambafladeur nu antwoord
hy maken zoude , dat
in 't voor hem vervaerdigt Logement de paerden gezadelt en d' osjes met
het
,

,

,

-

,

,

,

:

Hepaerden
en oijej
tforden ten

hoef geeifcht.

;

:

.

:

,

,

van Sina
het wagentje zouden komen: enA^ohel en de Sekritaris daer neffens. Dies

de Mandarijns weder waerenvertrokke.i. En deden d' onzen, met alles
't onderfte boven te halen
niet zonder groote moeite, noch zoo veel,
datzyde zadels en het karosje voor
den dagh kregen , en alles klaer ge,

raekre.

Den eenentwintigden, des morgens vroegh ten drie uuren quam
,

,

eenderZ//o«f zelf al, omdepaerden
en osjes te Hoof te halen. Derhalve
dezelve aenftondts voort wierden
vaerdig gemaekt: maer wanneer het
karosje opgezet was, kon het niet
doordedeur van hun huizinge; dies
het zelve blijven moft. Nohel evenwel en de Sekritaris met den Lipou
,

voornoemt, ncfïèns de paerden en

Weder gekeert
ontren r negen uuren braghten den
Ambafladeur van hun wedervaren
'tnaervolgendtotverflag.Hoefy met
den dagh in het Hof vanden Keizer
osjes g'ngen voort.

,

waeren gei^omen doch hadden alvorens drie Aerke poorten moeten
doorgaen en waeren als toen door
een vierde poorte daer weder ingeleit.
Gingen toen langhs de muuren van
hec Paleis voornoemt ontrent de
;

:

,

veerte van een vier en deel mijls

:

als

wanneer zy door een vijfde poorte
weder waeren binnen gebraghr, tot in
her Binnen hof.
Aidaer waeren de Paerden en osjes
eer't door den eerden Zoutaizin of
Raedsheer bezichtigt. Een bruine
Tariar was dees met een oog en witte knevel, ruim zedig jaren oudt, die
men zeide, door 'zijn aenzien ontzagh en vernutt byna hetgaiifch Rijk
bedierde. Dees had ook Nobel en
den Sekritaris laten zeggen wat ver
der achtcrwaerds te gaen daen alzoo
de Keizer in perfoon de paerden en
osjes zou komen bezichtigen, en, als
,

,

:

:

,

of

TaifiH(i^.
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quam. Ook deze waeren infgelüx belad te knielen , zoo dra de Keizer buiten zou komen. Na een weinigh verwaeren

paerden gezade poorte van
het binnen Hof ingeleit: op eeh der
welker de Keizer even buiten de middelde poorte van'tBinnen-hofquam
komen gereden.
Hy was volgens zeggen van Nolel ce/iaiu
en den Sekritaris een perzoon van ^"^"^'*^middelbare lengte redelijk blank en
ontrent zedien jaren out niet uitdekend gekleet had een blaeuwe damade rok aen ; voor achter en op de
fchouderen een weinigh geborduurt,
met gele laerzen. Hy bczagh wel ter
deeg de paerden, zonder het oogby
na daer van te hebben had geduuriglijk gelacchen, eii ook met den eerden gemelden Raetsheer daer van gefprooken: waeruic d'onzen vermoeden zign Majedeit daer goet behagen in mod hebben. Voorts had zijne Majedeit twee der zelve door
den Kommiflaris -SÉ'/-i'»»ij«,(want dees
bevont zich daer mede) laten bereiden, en daer na een paert en osje dicht
by hem brengen alwaer de zelve
noch naeder door hem waeren bekeken.
Ditgedaen , waeren de paerden en
osjes wat achterwaerts geleit
en
was zijne Keizerlijke Majedeit van
't paert ook op een laegh voetbankje
gaen zitten daer hy te voren met het
paert had gedaen. Van gelijken waeren mede aen zijne Majedeits linkerhant vier of zes treden van haer gaen
zitten op hunne pije-lappen, de twee
eerde Zautaizins , of Raets-heeren.
D' eerde hunner twee was de geen,
die alleen de paerden en osjes had
wijlens

delt

,

met

vier

gele zadels

,

,

,

,

,

,

:

:

,

:

:

,

:

:

;

bezien: end'andermedeeenTarter.

Als wanneer door zijne Majedeits ordre bonen-zop gefchonken wiert en
ook aen d'onzen een kop gebraght
die by hen op eene knie ter aerde leggende, genuttight was. Voorts was
ook door den Keizer bcladaen hen
te vragen: hoeverre Holland s^Xi Batavia : en Batavia van Hokjieu was gelegen r ook door wien de Heer Am,

de Keizer buiten quam, te knielen.
bleven ter zelver
plaetfe daen, daer zy door den eerden
Zoutaiün voornoemt bezichtigt waeren met vierHollanders, die hen vad
hielden en twee by d'osjes zijnde in
veerheitontrent twintigh treden van bafladeur gezonden quam. Waer op
deplaers, daer de Keizer naderhant zy geantwoort hadden Holland van

Dan de paerden

.

:

;

:

Xx

i

Batj-

Vr»gendi:
^""'''^

.,

;
,
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hy op gifteren de negentien kallen
met gefchenk- goederen had gelaten
alwaer de goederen by elkan-

Batavia acht maendcn,en Batavia van
Hokjieu ontrent anderhalve macndt
als mede dat de Heer
zeiJens was

:

:

|

op orde van hunnen
Ambafladeur
door den Heer
Prhis
in liollaHdt
Generael tot Batavia qiiam gezon,

,

,[

,

,

den. Wijders was hen

dre wierden gevoeght en alzoo gezamentlijk ( bchalven vijf kaflcn mee

j

witte Peper die op zeggen van den
gemelden Tatan niet behoefden ) na
,

niets gevraegt

macr de paerdenenosjes, door orde 's Keizers Paleis gebraght en korts
van den Keizer, den geleiders afge- daer na, door den Tatan (die voor uit
nomen en in deftal, ftaende tegen door een andere poorte met de goederen, als d'Ambafl^adeur ging, 't hof
over de poorte van het binnen-hof
gebraght en den onzen verlof van te inreed) en door d'onzen gezamentvertrekken ( na dat zy wel een halve lijk gevolght.
,

,

,

:

Gekomen in het

imre den Keizer tot genoegen begelijk
zichtight hadden) gegeven
zelven
dtn
door
zy ook datelijken
:

,

dien zy gekomen waeren,
weder wegh geleid wierden Doch
was zijne l\eizerlijke Majefteit noch

we^h

,

:

.

al blijven zitten.

Korts na de vvedcrkonifte van
quam
Nohel Sekritaris en andere
Keiden
wegen
een Mandarijn van
zer, twee Hollanders verzoeken een
omdepaerden, en een om de osjes
te voeren en den (lal-meefter de maHec
niere van zulx aen te wijzen
liet
gedatelijk
Ambafladeur
d'
geen
,

,

:

,

:

,

.

fchieden.
De re(l der
gefihenl;

goederen

Ook

in des AmbafTa-

verfcheen

deurs Logement de Lipou Lilauja, die
hem des vorigen daegsin'gehaclt had
meraenzeggen , dat de vordere gefchenk-goedcrcn des Keizers moften
werden t(tn hove gebraght , en aen•

moeten ten
Hoof ge.
braght.

Binnen-hof, daer
de Keizer des morgens de paerden
en osjes bezichiighthad vonden zy
de karren met de fchenkaedje- goederen daer al ftaen ook den Tatan
onder den blaeuwen hemel zitten.
Den Ambafl^adeur en zijn gevolgh
wierc mede geweezen ecnige treden achter den zelven op de aerde
neder te gaen zitten 't welk zy op
hunne mede genomen regen rokken
deden.
Na ontrent een halve uure wachtens,verfchenen de twee eerfte Raetsheeren oïZoutaizins van den Keizer
(men zeit dier vier zijn, die, geduurende 's Keizers minderjarigheit het
ganfch Rijk befticren) aldaer mede,
die ook op hunne mede gebrachte
,

j

pije-lappen onder den blaeuwen he-

mel op de aerde gingen nederzitten.

Nadezen een wcinigh gezeten hadte
halen,
den riepen zy den Tatan by zich
ftonds karren, om dezelve
dat ook de Heer die hun bevelen knielende ontfingh,
zouden komen
,

:

Ambafladeur en zijn zoon, en voorts
zoo veel perloonen als hen geliefde, daer neiTenskonde komen alzoo
hy byhetnaerzien der goederen of
die niet vermindert waeren, het welk
aen de paerden en osjes niet hadde
kunnen gefchieden en daerom maer
zoo aengenomen waeren) diende tegenwoordig te zijn. Weshalve d'Ambafllideur zich datelijk vaerdig mackte
de vordere gefchcnken op de
en zich netiens
karren liet zetten
aWc/, Putmafis den Sekritaris en elf
perfoonen van het voorder gevolgh,
(daer onder cenige die neffcns dekarrea met goederen gingen) op wegh
,

:

,

f

,

,

,

,

begaf Hy wierd voor ccrft geleid ten
huize van den Kijx-kanzeler , daer

en lieten hem aen den Ambafladeur
zeggen dat de Keifer vraeghde of
de Heer Generael tot Batavia noch
gezont was waerop door hem op
fijne eene knie ter aerde leggende,
van ja geaniwoort wierd.
Voorts hetende Raet heren voornoemt vragen of het alle vier Perfiacnfe paerden
en d'osjes alle vier
van Bengale waeren ook of d'onzen
met de Koningen van Perficn enBen:

,

:

,

:

,

:

gale in vrede als broeders leefden

Waer op d'Ambafladcur in 't algemein
vanjaantwoorde

en lange jaren als
broeders en oprechte vrienden had:

den gelceft. Ook vraeghden zy ,
wat voor graencn in Ho/landt groeidaer op hen mede na bchooden
:

ren,

,

va» Shta
ren en in waerheid was «reantwoorcl.
Vorders moeften d'osjes in het ka-

rosjegefpannen werden
balllideurs

en des

,

om

eerbiedigheid te doen.
Hier na wierden de fchenkaedjegoederen, behalve de lantaeren, wezonder die den
der wegh gebracht
en den
Keizer quam bezichtigen
Ambafladeur aengezeit vryehjk weder te mogen vertrekken 't geen hy
ook datehjk deed en reed weder na

;

Ie niet aen;

;

vaerdigen,

!

te zijn.

:

:

twee van zijn gevolgh had in laten
en zoo door d'osjes voort
zitten
trekken zoo dat Putmans en Nobel
mede tot hun welgevallen den Keizer
hadden kunnen bezien. Na dit alles
befchikt was wierd hen t' eeren en
,

:

,

te drinken gegeven.

Verfcheide grote Mandarijn squa-

men den AmbaiTadeur

Logement verwellekomen en bezien die
in zijn

,

by hem met alle

vriendelijkheid wier-

den bejegent, ennaertijdsgelegentheidonthaelt.
Dtn twee en twintigften 's morgens al vroeg, quam 'er eenSekrita,

ris,

vanhetamptgenootfchapder

Li-

pous in des Ambafladeurs Logement,
met aenzeggen, dat defchenkaedjemeefter Putmans ten huize van den
Tatan mofte komen om de gefchenkgoederen van den Keizer loste maken t'ontpakken en naer te zien
,

:

,

Werwaerds Putmans dan fich datelijken begaf. Dees Sckricaris bood den
Ambafladeur in allen delen zijnen
of hem in eenige delen
't zy mer raet en daet te geven, konde
behulpzaem zijn dacr voor hy door
den Ambafladeur wierd bedankt en
gezeid die aenbiedinge in tijd en wijle
niet te zullen verwerpen.
Ten zelve dage maekte de tolk
Genko den Ambafladeur bekent: hoe
dienft aen

:

:

,

van goeder hand verftaen had hy heden in drie dagen al voor den Keizerlijken Throon ter gehoor zoude ge:

echter alles ver-

om tegenS dien dag klaer
Ook verfcheen een gelubde

Zoutaizin des Keizers , zoo zy zeiden, gezonden, om den Ambafladeur
te vragen

of hygeene bloed koraof ander goette
koophad alzoo deKeizer daermiffchicn zelf noch wel Vat van zoude willen koopen. d' Ambafladeur
gaf ten antwoort
hem uitdrukkelijk door den Ong of Generael van Batavia was verboden, iets te verkopen: maer al 't geen hyhad, tot des
Keizer dienft te zijn. Waer op zy weder vertrokken waeren.
Insgeiijx quamcn twee Mandarijns
deur wort
ter wacht in zijn Logement ; zu!x zy
naeu betoenvan vier Mandarijns en twintig rcaert.
krijgsknechten, om hen te bewaren,
verzien waeren Dies een en ieder het
komen in de huizing, (alsdiezydaer
wilden in hebben) en hen het uit gaen
verboden bleef Ook wierden de Geleids Mandarijn die federt hun aenwezen aldaer by hen waeren gew eed,
op een andere plaetfe gehuisvefl:;
doch bleven de Sinefe tolken neffèns
den >chryveri'o«/7>«by hem.
Des middags quam Putmans wederom ,deedvernag; hoe hy weder ten
huize van den7^r/^«geweeftwas, en
van ieder fortering der goederen van
des Keizers gefchenken een ftuk voor
:

len, perpetuanen

:

Midlerwijie bleven Putmans en Rurvenoort noch in het hof, om de lantaren los te maken de welke de Keizer,
nadesAmbafladeurs vertrek, weder
was komen bezichtigen , als mede de
alwaer hy
osjes en het wagentje

hy nam dit ten vol-

liet

vier Mandarijns in zijn Logement, door deneerftenRaetshcerof"

,

,

doch

met

;

,

zijn flechte huizinge.

^yi

bragt werden. Dan

;

Am-

zoon by hem komen,

of Taifmg.

[

,

:

:

.

,

dendaghad moeten langen. Al welk
te zamen in een kas verzegelt was,

om

den Keizer vertoont te worden,
en de reft noch in kaflen gelaten om
na gezien te worden.
Des namiddags quam een Sekritaeven binris van de Lipom te paert
nen de poort van des Ambafladeurs
huizing zeggende alleenlijk tegen
de tolken d'Heer Ambafladeur zich
regens middernachtgereet mofle maken, om voor den Keizer te verfchijnen
en de fchenkacdje- goederen
zelfs aen zijn Keizerlijke Majeüeic
over releveren en was weder zonder antwoort te verwachten vertrokken. Weshalven Van Hoorn zich tegen
,

,

,

:

,

:

,

,

dien

tijd

gereet maekte.

Al

d'Amhafjit»
deur tvort
geaeit ten

Hoof te
komen.
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il "

den namiddagh wierd
den Tatan geandermacltot
Ptttm.ws
de
menzeide,
haeit, ten einde zoo
voordere fchcnkaedjc- goederen des
om
Keizers voor den dagh te halen
gedcnKcizer
uchtens
des volgenden
zamcntlijktekonnen vertoonen, en
door den Ambaliadcur felfaen fijne

Al

laet in

,

'

^

.

i

j

(

1

;

i

;

j

|

,

Kctz.erver.
toont wor-

i

,

,

,

gekleet,met lang hair;hoewcl zeer beImot en armelijk van aenzien, mede
aldaer. Deze wierden een groot ftuk
achter donzen ter linkerhand van de
dcure defes binnen hofs, 't welk drie
ingangen had ter zect gewezen en
zouden , zoo men zeide , op he,

,

den hun affcheid krijgen,
te vertrekken.

Ten

om weder

dien einde fton-

den op een tafel , achter onze fchenkaed goederen met een roode lap
,

zijde gedekt, eenige ftoflen en pa-

toonen om naderhand alfdan door
hen den Keizer overgelevert tev.^erden. Hy zou,gafd'Ambafl*adeurheni
daer op tot antwoord
anders niet
doen als 't geen hy hem ried alzoo
zy vreemdelingen waeren, en
ge,

,

,

,

niec wiften.

daer de tolk hemvangezeidhad.fulx
was niet anders als een vertoogh van
dankbaerheidt aen fijne Keizerlijke
Majefteit: enhadhy voorgenoomen
met hem te fpreken
of het beftaeti
zou mogen zoodanigh een vertoogh
aen fijne Keizerlijke Majefteit , eer
tot de zake zou gekomen zijn , te
doen.
Infgclijx was noch een ander Zz/'o»
by den Ambaffadcur gekomen, en gezeid van eenen der Zouta'/fins verftaen
te hebben, het wel licht moghtegebeuren, dat de Keizer dcnAmbafladeur eenige vragen voor deed (lellen.
Zoo dit quam te gefchieden , hy ried
hem daer op niet anders als korten
bondig antwoort te geven.
Eindelijk wiert den Ambaiïlideur
gezeid hy wel weder naer zijnhuizinge mogtcgaen: aengefien de Keizer heden niet te voorfchijnfou komen om de fchenkaedje- goederen
te zien; hoewel de fchenkaedje-mee:

J

|

j

j

,

x-mtm.

:

Wat aenging den brief of gefchrift.

:

Koree[e Ce-

denAmbafladeuraf, en

zeide, fulxaldaergeene gewoonte te
zijn
want als men iet aen den Keizer wilde verfoeken, moeftmen het
cerft den Lipous bekent maken en ver-

woonten

,

;

Midlcrwijle d' onzen ruim twee ^^É^'^^^
uuren dacr zaten wierden eenigere- ZmbTjfa^
denen tuiTchen den Lipou Lilama en deurUfou
'"'•^'*'
den Ambafl'adeur gevoert, over cencn
brief, dien, zo de tolk Cf «/'odezen Zipon hadgezeght, d'Ambafllideuracn
Dit
den Keizer wilde overleveren
ried de Lipou

.-

'ZriT

ten ^efchenk

'

:

Keizerlijke Majefteitovergelevert te

Dcgefchcn-

,

,

:

:

zilver

voor hen.

,

worden.
Putmans tegens middernacht wedergckeert, zeide weder ten huize
van den Tt/z^'^gewcen: te zijn, en al de
goederen dien morgen voor den dagh
gchaeltjmaer enkelijk weder in defclve kiften geleit te hebben. Ook was
liem gelalt den AmbalTadeur aen te
dienen
hy zich toch wat vroegh
zoude klaer maken om te nacht ten
hovc te komen.
Den acht en twintighft:en , twee
wierd d'A mbaflauuren voor dagh
door ccnigc
gcvolg
dcur nefTcHS fijn
Mandatijns om een ho ve te komen,
dieszy zich ook datelijkgn
gehaelt
vervacrdigden en derwaerds gingen.
Zy wierden nu door drie poorten, en
niet daer zy eergifteren door gekomen waeren, naer een ander binnenhof geleid. Gekomen door de derde
poorte, zagen fy opeen grootplein,
voor de poorten van een treffelijk
huis, dckhcnkaedje-goederenftaen,
en daer by den tweeden Tata» onder
den blaeuwen hemel gezeten. Hen
wird mede gewezen bezijdc de fchenkaedjc- goederen neder te gaen zitten 't welk zy ook deden. Na aldaer
omtrent een halve uure gezeten te
hebben, quamen d'Ambafladeurs van
Je Kotccfe Eilanden ten getale van
drie ,en met eengcvolgh van wel vijftigperfoonen opdeSineefchewijze

met

piertjes

I

i

1

|

:

,

daer mofte blijven, omdekafTen.
en kifl;en t' openen , ingevalle daer iet
fter

voor den dag mofte gekregen worden en wierd dit zoo nat;ekomen.
Dan wanneer d'Arnbafladcurinde
poorte , om 't Hof uit te gaen gekomen was wierd hem weder gelaft
wat te wachten en quam aldaer Puttmws weder by den Ambaftadeur,
,

,

,

:

zeg-

1

:

:

:

:

:

van Siua ofTaifing.

zeggende hem de fleutelen van de

I

mecde

fchenkaedjegocdtrcn, door den x.o\kGenko\\ZQ'
ren afgeeifchc , die ook aldaer was
verbleven om dezelve t' openen en
hem gelalt den Ambafl'adcur te vol-

kaftea en kiften

i

1

j

i

gen.
j

:

!

,

:

,

:

)

,

,

,

i

:

,

'

Voor den Heer Ambadeur
hel-

,

Ko-

ti\Johun van Hoorn, zijnen

Wacr op

nen gaen.

zoon
LijHevan

Des namiddaghs quam de tolk
Genko dcu AmbalTadeur bekent maken hoe al de fchenkaedje-goederen uit de kiften enkairengenomcnj
binnen in 't Hof voor den Keizer gebraght, en aldaer door zijne Kcizerliji*;e Majefteit bezien en aengenomen wacren. Weshalve d' onzen wel
blijde waeren, dat al de gefchcnken
zoo heel en gacf overgclevert waeren zonder iet daer acnbefchaJight
te zijn
als alleenlijk eenige ruiten
indeiantaern.
Ook verfchenen twee grote Mandanjns
uit het Amprgenoodfchap
der Lipous , in zijn huizingc
met
vragen
of d' Ambaffadeur overmorgen
om voor den Keizer te
Zomhaien of plichcplegen , en morgen voor 's Keizers zegel zoude i-von:

I

,

Weinigh tijds daer na wierd den
AmbaflaJeur gezeid hy vryelijk met
zijn gevolgh naerhuismoghte gaen:
'twclk hy ook deed. Naulix was aldaer weder gekcert of hem wierdt
ter hand geüeld een lijftc in 'tSineefch gefchreven daer op van Üuk
't geen
tot ftuk uitgedrukt flond
hem en zijn gevolgh daghelix tot
mondkoJl door den Keizer was toefeieid: te weten
o

^j-^

van

d'

Ambaffadeur

antvvocrde en t' allen tijde,
wanneer het zijner Keizerlijke Majefreit geliefde
zou vaerdig üaen,
in het nakomen van hacre gebo-

7'wse ^iinfe».

ja

:

,

des jiinonj-

frieuneti

Drie

aijnsgeaolg,

2.6$ katty meel.

•Vari'. Keix.ers

wigen.

vijjcheni

den.

',
^
rr'l
Drte t rd zwarte Thee.
Anderhalve zivirte JVaetsjoe.
.

Aen dezen Mandarijn vroeg d'Am-

,

of by den Keizer nut'eencmaei de fchenkacdje aengenomen,
en het daer mede gedaen was? Dees
gaf daer op van ja tot antwoord. Het
v.as, zeide voorts d' Ambaffadeur,
hem leet hy hen Mandarijns voor
als nu ter oorzake van de kleinheid
baffadeur

{Mijoe.

Een katty{

Soya.

[_oue.

Megen katty acnqroente en

ajuin.

Zesjcannen drank.
Voor de zehe perfonen alle vijf dagen hondert yeren:
Vijf katty d. aiven of rozijnen.
Vijf katty gedroogde pruimen.

zijner huizinge, niet naer genegent-

heid konde onihaelen.

antwoorden

Waer op zy

het goed hert van den

;

Heer Ambaffadeur hen genoech

den anderen dag voor
de zelve perjonen een jchaep.

te zijn

en hy over drie dagen in een groot huis^
't geen voor hem wierd klaer gemaekt,

,

,

zoude over gaen. Na welke reden de
Mandarijns weder waeren vertrok-

Voor zes perfonen alle daegs
Twalef katty fpek.
Zes katty meel.
Zes katty Tauwhoe.
Drie tayl zwarte IVoetsjoe.
C

,

,

,

Honderd vijftig Ahrikozen.
Beneffens, ora

:

ken.

Des anderen daegs,den vier en twin•

,„

»

/i

tigüen ontrent negen uuren , ver- ^,,,^^;^ ,^^
fcheen een Mandarijn in des Amballiv yiichtpu.
dcurs huizinge, met acnzeggen het •f"|J^°''^^
om voor hetzegel van ^cgci.
tijd te wezen
zijne Majeftcittegaen zomlaien. Dies
,

Mifoe.

:

Anderhalve

ksitty

p\if»bafh.ie-^r -word

\ Soya.

,

\,olie.

Zes kannen drank.

hy zich,

Voor vijftien perfonen alle daegs

nciTens fijnen

zoon

Nolcl,

Putmans den Sekritaris.en vijf van.fijn
gevolg op weg begaf enwicrd door
gemeldai Mandarijn in ten oudt
groot Mandarijns huis (ftaendeach-

2leven en een halve katty jpek.

:

Twee kat tv groente.
Een katty zout.

ter des Tatans huis) geleide

Vijfpullen drank.
I

Ty

Geko-

men

berde Gezantfchap na

:

|

|

poorte
daer zy door ingekomen
die zeer heet
waeren uit de zon
en,
fcheen te zitten aengewezen
,

Fltchtple-

ging -voor
's Keizers
zegel.

,

;

:

,

:

:

:

j

\

j

j

:

De

ook gefchiede.

Mandarijns

,

pleging by woonden

Hjjx-

kanaeler
Jlelt den

.Ambajpl deur -jer
fcheide -vra-

gen voor.

verder te

D'AmbafTadeurlieteen fnaphaensroer, tuce piftolcn en twee houwerklingen voor den dag krijgen, omzijne Hoogheid te laten zien, met ver
zoek van de zelve met zich te nemen ter gedenkenis van Holland.
Maer hy onifchuldigde zich, en zeide Weigert gtfchenken.
hetgoet hert van den Heer Ambailadeurhemgenoechtezijn: en waszoo
weder vertrokken. De twee L/pous Vragen door
vraegden den Ambafladeur vele din- tTveeLipom%
gen en beuzelingen , zonder eenige
de minüc kleinigheden te vergeten:
jazoo.totwatftaerrendefchapenen
hazen in ons Land hadden daermede zy ook totaen den avond bezigh
waeren, en antwoord na behoren van
den Ambaiïadeur op hunne vragen
kregen. Na dat zy alles door hunnen
Sekritaris hadden laten opfchryven,
waeren zy vertrokken. Inhetaflcheic
nemen bood d' Ambafladeur hen mede eenige gefchenken aen , om hen
hier door des te beter hemwaerds genegen te maken doch weigerden die,
:

,

onderrichten

inmaniere,alsdeRijx-kanzsler,t'aenvaerden.

ÓQn Ambafladeur en zijn gevolghin
dat even gelijk zy aldaer
Onderwijle waeren in des Ambafgcdaen hadden, op morgen voor den fideurs huifing van wegen den Keizer
achtien fluks nieuwe Tartarifche zaKeizer mede doen mollen.
Ka d' Ambafladeur ontrent een dels, met hun toebehoren, gcbragt,
het uitgaen

De

j

die deze plicht,

om

,

na een groot halve uur aldaer gezeten te hebben, weder met hun vijven
voor dcpoorte voornoemt en torentje gcbragt. Als wanneer zy hoorden
eene ftcmme , die zeide treet op :
ftaende toen onder den blaeuwen hemei ontrent vijftien fchreden van
het torentje
en toen dezelveftemme weder knielt neder : 't geen ook
gefchiede daer na. Ruiqj: uwe hoofden tot driemaehhi den anderen : rijft
ivederop : knielt weder neder. Buight\
weder uive hoofden tot driemael : zulx
zyachcienmaelhet hooft buigen, en
zes mael knielen moeden. Wanneer
dit door hen volbragtwas, wierd 'er
gerocpcn Staet op, en gaet naer uwe
huizinge: gelijk

aldacr te laten,

vragen.

,

,

Keizerrijk

noemt

aldaer binnen , zagen zy door
dacr des Keieen poort de plaets
welk
zers zegel in bewaert wierd
waseenachtkantig huisje, toornsgewijze gebout. Zy wierden onder de

men

,

't

:

halve uure in zijn huizinge gewecft om in fijn aenwezen aldaer te gebruiwas, kreeg hyty ding van dat de Rijx- ken: ook wierd de vierWacht-Mankanzeler of Tatan aldaer aenftonds rijns tcnzelven dage, door den Amzou verfchijnen. Dies hy zich vaer- bafladeur , om hen totd'cmzengenedigh maekte , om zijne Hoogheid gen te maken, een ftuk Perpetuaen
t'ontfangen die korts daer na, ncf- beneflens vijf tayl zilver vereert,
fenstweclz/'otóï, aenquam. Zoo dra
Den vijf entwintigfl:en,bevondfich
deze ter zect gefleld was deed door al even over middernacht d'eerfte Sedo^n tolk verfcheide vragen mamelijk, kritaris van de Lipoiis
neffcns twee
hoc langll olland wel geweeft ivaere
iy Mandarijns, (alle drieStaetsgewijze,
en ontrent wat Landen en Koningrijken ofmetgewaet, ter plichtpleging voor
gelegen ; wat goederen en koopman- den Keizer, gekleet) in de woninge
jchappen in V zelve te krijgen waeren
des Ambafladeurs die zeiden het tijt
Waer op zijne Hoogheid door den tezijn.omnaerhctPaleisvandcnKeiAmbafladeur na behoren geantwoord zer te gaen. Dies d'Ambafl'adcur.nefwierd. Vvanneerfchiereenuurby zij- fenszijn voornaemftegevolg.metdene Hoogheid met vragen doorge- zclvezich dcrwacrds begaf. Zywicrbragt was
en het zeer heet in des den weder door driepoorten op 't fel]

,

'

,

i

,

'

.^

•

:

'i

,

Ambafladeursbckrompewoningebe- ve plein dacr zy eergifteren morgen
gen te worden, alzoo de middag aen- gezeten hadden, tot dat de dag gequam zeide hy van naer huis te wil- komen.ofde Keizer in zijnen Throon
,

,

,

en de twee

Lipoiis

des

Ambciffadeurs, -voor
's

Keizers

'

\

len gaen

Tlicht-plegiiig

voor-

zou gezeten

zijn, te wachtengezet.

Na

Throon.

i

<a!lmJirs Ja
'&.€.^lUj^!^ctUJiahrfi^^J'^ii^"'^

V('-^i^^-l'f'l'-ord«i^cl.^„M.^
l

D.Jl^rcg^^ukrru^.ë-/'^"'^''

:

'

van

Sttia, ofTaifnig.

Na meer als twee uuren met
en wachten doorgebraght te hebben,
begon het te dagen als wanneer zy
dit plein van Mandarijns, alleStaetszitten

i

:

,

,

zelve

zagen zy ftaen

,

;

om

gewiize en op 'tbefle gekleet
voor den Keizer te Zomhaien of plichtplegen, zagen krioelen: dies d' onzen
ook niet weinig bekijks hadden. Hebbende noch ontrent een halve uur op
den dagh aldus gezeten wierden zy
verder in, naer de vierde poorte gede
leid. Ontrent vijftien treden van

,

:

,

!

i

'

vijf Elifanten,

met vergulde torens op hun lijven,
(drie ter tcchte en twee ter linke
bant ) ook vier keizerlijke wagens

,

,

:

zonder paerden

,

mede aen weder-

zijdevan de middel-poorte want deZy
drie ingangen.
5""&"- "^
uu.x. ^.
poort heeft
ze puuit
xe
tufpoorte
linke
de
door
wierden
fchen d'Elifanten door geleid en zagen getreden even daer door een
vijfde poorte, in maniere als de vier-

,

:

.

;

,

:

,

iss

gezeten hadden.eens overftaen,naerdieneenige
eind
grote Heren over het plein quamen en naer
denThroon gingen. Ontrent na een
halve uurezittens, vvierd een klokje
gehoort en vier perfonen met wintfwepen eenigh geluit maken welk
fchier was, als of 'er eenige klakkaboflchen aen brant gedoken wierden,
Korts daer na hoorden zycene (tem,
,;-..,.
^i*»
.,,^w%Uo ..u
'"'^ in
•" -"die ieis
de n
Tarterfche
tale riep
waer op vele van de voornaemfte aldaer zittende Heeren en Geletterden
zich recht voor den Throon
lufIchen eenige blaeuwe ftenen in (die
aldaer ontrenteen halve voet hoogh,
ten getale van achtienof twintig gerecht ftonden) begaven en op het
roepen van cenen Heraut, met driemael te knielen en negen macl t hooft
te buigen hunne eerbiedigheid voor
den Throon deden werdende midblik aldaer

i

•

\

,

doch ftont wat verhevender alzoozytegensde hoogte moflen opgaen. Ook deze poorte had drie
de

;

,

op eenige fpeeltuigen feer
zoetelijk gefi eelt. Wanneer deze grote Heeren d' eerbiedigheid gedaen en
weder op hunne plaetfen zich ter
zeet gezet hadden, vvierd d'Ambaffadeur met zijn vijven, op het roepen
door
van den Heraut voornoemt
twee der Lipoiis tuflehen de voorzeide blaeuwe ftenen en even voor den
Icrwijle

doorgangen komende de middelfte
der zelver (aen de rechte zijde der
welker des Keizers palakijn alleenlijk
flechts ftont) recht op den Keizerlij,
ken Throon aen. Zy wierden mede
van waer zy
geleid
zeftiendenfteen
door dieaen de linke hant ( want door
ter wereld noch van
de middelfte gaet alleen de Keizer) geen befcheid
,

,

,

:

geleid, gelijk aen de vierde gefchiet

Keizer of Throon konden zien. Al-

eerbiedigheid,
was en quamen eindelijk door deze daer deden zy hunne
Heraut,
zelven
den
van
geroep
op een groot plein aen wiens einde op het
welk onder het gefpel voornoemt, welk behet huis dx;s Throons ftont
is in maniere als
met marmere trappen van dit plein gint ,als 'er geknielt
te knielen en
driemael
met
gifteren,
oprijft. Het plein was vol Mandabuigen.
te
die alle Staeis-gewijze gekleet negenmael 't hooft
rijns
leiden
befchiktvvas,
alzoo
Na
dit
weTer
zaten.
waeren en op ryen
plaetfe,
hunne
na
weder
hen
Lipous
de
der zijde van den Throon ftonden
hadden. Dand'Ammeenighten van Zx)nne-fchermen, daer zy gezeten
vaendclsenftacnders,zoogele,blaeu- ballldeur, neffcns zijnen zoon, en A^oeei^en omweg de marwe, als witte beneden de marmere hel vvierd door
voor het huis
ftaende
trappen aen weder zijde van den op- mere trapen
opgeleid en in het zelgang des Throons, op ryen, ontrent des Throons,
ve,neffcns den tweeden Trf/dw of Kijxvijf entwintigh of dcrtigh perzonen,
gezet. Van waer
met 's Keizers liverye in 't geel ge- kanzeler te zitten
Throon
goutblinkenden
zy den van
kleet ook tien witte paerden met geen Keizer t' ecnemael in het gout lale zadels, aen ieder zijde vijf
D'Ambafladeur met zijn gevolgh ken gekleet daer op had zien zitten;
niet boven onlinke zijde van den Throon, aengezien de Throon
:

,

Staetfie

voor

den

iiciz.frlij-

ken Jhroon

,

:

,

,

:

,

,

,

:

,

wierd ter
veertien fchreden in veerheld
ten einde van d'eerfte rye Mandarijns, trent
een oogen- was van de plaets,daer d Ambafiadeur
gezet dan moftcn, na zy
j
^
o
was
Yy z
•

.

^

:

,

Derde Gezandfchap na

3;ó'

was gezeten. Voorts wiert d'AmbafIa-

r>«K««>"""'"*'

infgclijx A^(?^(f/en des

,

i

,

deu.

Twee[tukken fijn Guineefrh lijwaet.
Tweefijne kufi dekens.
Tivee fijne chitfien.

Een [tuk Zandelhout.
Twalef[tuk bloedkorael.

ookd'Ambaiïadcur metzijnge-

volg korts daer na mede na zijne \voniet zonder grote
ninge gcgaen
blijdfchap (wijl hy zich niet al te wel
bevoelde) van dit werkje zoo verre
befchikt te hebben. Een vierendeel
uurs had dees ontrent in zijne wonin-

Vier jtukken grote barnfieen.

Een fijne [napbaens roer.
Een paer [naphaens piftolen.
Twee [eepmejfen.
Twee vergulde fijne homver-klingen.
Een paer poffers.

,

gegevvecft, wanneer aldaer

mede

,

Hoe

met hem

Tweefrukken walrufeh tanden.

ver-

fcheen d'eerfte Sekritaris van de
poLis

Twee Rino[ters horens.
Twee Eenhorens.
Zes brillen.
Een verrekijker.

Li-

weder te vragen.
verre deze en gene plaetfen van
al

Ho/land gelegen en of'erookTigers
of andere fchadelijke gedierten in
Holland waeren 1 Waer op hy weder
na waerheid antwoort kreeg en ver,

trok.

Aen
|

)

Aen den Mandarijn

,

die den on-

zen geduuriglijk ten Ho ve geleide,
en van paerdcn verzagh wierd vereert vijf el en een halve ilamet: 't welk
maer grote voorfichhy aen nam

Twee [tukken heer e zaien.
Twee [tukken kroon-rajfen.
Tien el Hollands F e lp.
Een alkatijf
Tien [tukkenfijne Mourifen.

tenger Jongman , out ontrent feftien
jaren, en had tot zijne Ujf-vvacht, zoo
men den onzenzeide twalef Koninginncii. Na het vertrek des Keizers
,

Defgeiiin

Een half ftuk^ zwart laken.
\_hlae UK) laken.

!

hen toe wilde komen maer ging achter denThroon om. Hy was een bruin

AAmbaff»- Yyas

{fcharlakert.

i

Ambafladeurszoon,ïcdcrmct eenkopkeizerlijkboncnfopbefchonken. Zodrazy
die genuttigr hadden, (lont de Keizer
van zijnen Throon op^ ais of hy naet

deur

Keizerrijk

't

\

j

ieder van de drie Tatans

of

Kanzelers, de voorfitters inde vergadcring der Lipous, om het verzoek der
onzen aen den Keizer te vertonen,
wierd vereert:

,

(karmozijn

;

tigheid gt|bruikte

,

om

't

^-laken.

[.blaeuw

zelve uit des

AmbalTadeurs woningete krijgen.
Naerdien nu, wanneer de Keizer
zou begroet, en de fchenkaedje aen
de
den zelven orergelevcrt zijn

root")

Een half[tuk-{ zwart

J

( zwarte Herezay.

Een[tuk'{ kroonras.
yzandel-hout.

Tien elgroene felp.

,

Hooge Raden
'

i»flruaie.

tot Batavia uitdruk-

't berecht-fchrift belaften de
Raetsheren of Rijx-raden te
befchenken ; zoo droeg d'Ambafladeur Ractsgewijze voor in wat voegen 't zelve gedaen en aen wien,
en wat perfonen zulx beft diende
te gefchiedcn, Zoo wierd dan goet
gevonden de naervolgende perfonen,
gemerkt den onzen alle hulpe van de
zelve (mits de minderjarigheid des
Keizers) mofte gefchiedcn, met het
naervolgcnd te begiftigen. Te weten aen de vier Zoutaizins of 's Keizers geheime Raden, die,geduurende zijne minderjarigheid, het ganfch

keiijk in
Taifins

^

,

Zesftukken Adathijs.

Twee [tukken fijn Guinees lijwaet.
Twee fijne kuft dekens.
Een ketting groot barnfieen-korael.
Drie [tukken groot

,

en drie[tukken

,

,

Cefchenken

aen de Zoutaizins.

Rijk beftierden, wiert vereert

kleine bloedkorael.

Twee grote [tukken rouwen barnfieen.
Een houwer-kling.
Een zeepmefih.
Een paer pifiolen.
Twee Eenhorens
Twee Rinofiers horens.
Een verrekijker.
Zes

neus-brillen.

Eenige glaejefraeigheden.

Aen

.

:

:

van Sina ofJaifj»^.

Aea ieder der drie Lipous of Voorfpraken der vreemdelingen die ook
over de zake der Ambafladeurs arbeiden, wierd vereert:

^fj

den Ambafladeur begaven en braglr
hunne wederkom fte ten antwoort zy voor de drie Lipoiis die
over hunne zaken bezigden ge weeft:
waeren en was hen door de zelve ger Karmozijn roof]
vraeght
of dfHeer AmbalTadeur,
)-Laken.
Een halffiuk\ Zwart
door laft van de Heer Generacl,
yslaeu
j
noch iet aen den Keizer te verzoeken
Een ft uk laken ras.
had en of hy genegen was noch iet
Eenft uk zwart heerezaey.
aen den Keizer te verfchenken. Was
Tien Ha/landje zijdefloffen.
dit zo, hy zou, 't geen hy te verfchenVier ft ukken Adathys.
ken of verzoeken wilde, in gefchrift
Eenftuk Guinee s lywaet.
ftellen en op morgen in hunne verEen fijne Kuft-deken.
gaderingh neflens iVo/;e/ komen, en
Een gemene ketting Barnfleen-kohetzelve overleveren
zonder hen
rael.
naemaels met meerder verzoeken
Zesft ukken Bloet-koralen.
moeielijk te vallen. Voorts was door
* Eengroot ftuk Barnfteen.
hen gevraeght: of de Heer Generael
Eenpaer Piftolen.
eenen brief aen den Fori van Hok/ieu
Een Karrahijn.
hadde gefchreven waer op zy van ja
Een Zeep-mefch.
antwoorden; doch dat d'inhoudvan
Eenfijne Houwer-kling.
dien hen niet bcvvuft was macr mifTwee Rinofters hoorns.
fchien d'Ambaffadeurhen daer nader
opening van zoude kunnen doen.
Ieder der Sekritarifen behorende
Infgelijxwas byhen gevraeght na
onder het Amptgenootfcbap der Lihetverfchil der hoedanigheden, van
pous kreegh ten gefchenk
Nobel en des Ambafladeurs zoon.
Waer op na waerheit geantwoort
Tien el root Stamet
laken
-ras.
Ook hadden de Lipous gezegt,
wiert.
Eenftuk
dat des anderen daegs karren en KoeEenftuk Perpetuaen.
lijs zouden komen, om hunne goeEen Kuft-deken.
deren uitdebekrompewoninge,daer
Tweeflukken Adathys.
zy nu in waeren in een beter en groEenftuk Guinee s lywaet.
Een kettinggemeen barnfteen korael. ter te brengen.
Na dan op het verilagh van Nobel feraet/iaEen Zeep-mefch of Houwer- kling.
over het te doen veren Putmans
Twee Rinofter-hoorns.
f"^°.lt''^"*
zoek in rade aen Jachtelijk gelet en [(hrifi.
Een Karrabijn.
het bericht-fchrift van de hoge RegeEenftuk Herezay.
ring op Batavia andermael overzien
Ten einde de ontwerpen der ge- was, wiert voor eerrt ondienftelijk en
fchenken wel zouden rer hand ko- ganrfch ongeraeden geoordeelt de
men en de AmbalTadcur daer in klachten,over dcnOnderkoning Singniet bedrogen werde zou Nobel met lamongyhy het bericht-fchrift gedacht,
d'eerfte gelegentheit derwaertsgaen, in het verzoek te laten invloeien uit
om hen dezelve perzonelijk over ic inzichte vanhctgroot vermogen des
en daer neffcns een Hol- Konings van Singlamong aldaer waer
leveren
landfch briefje fchrijven op dat zy door wel licht een grote verwcrringh
door de genen dien zy geliefden dat en een afkeer dier kofl:elijke bezend'AmbaiilIideur de gefchcnkenzou o- ding zoude kunnen ontftaen; en niet
verhandigen het briefje voornoemt tot voordcel dor Kompanjie maer
wel tot groot nadeel by vervolg van
aen hem zou laten vertonen.
twintigzes
en
morgens
den
den handel in Hokfieuw , komen te
Des
wierden Nobel en Putmans in ftrekken. Daer en boven gemerkt
ften
de vergadering der Lipoiis ontboden
de Veldheer in Hokfieuw reeds afgewerwaerds zyzich metkennifTe van zet , of verandert , en d'Onderkoning
Sing'
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Kobel en
Putmtins
worden hy
de Lipout
ontboden.

,

,

,

,

j
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Derde Gezandfcbap na

8

SinglamoMg in een boete van twee duizend tayl over het vertrek van onze
Sclicüengcdocmt was, zou hem on-

't

:

.

'

Keizerrijk

V. Dat de Hollandfche Schepen zoo
zullen mogen handelen, en iveder vryelijk, alJJ'e gereed
,

j

,

j

I

zcnthalve geenzins mcerdex moeite
of onruft dienen hebben verwekt te

haeft die aen komen

zijn,

,

vertrekken.

j

I

fchoon genomen d'Am-

VI. Dat allerhande ojoorraet en

eet-

haere waren voor de Hollandjche Sche-

worden. Ja
bailadeur had al willen zijn bericht- pen zullen mogen gckocht,en aen de Schefchrift voldoen hy zou doch niet ge- pengclraght worden.
VII. Dat de Hollanders ter plaetje,
konncn hebben want niemant, uit
daerzy
zullen aen komen handelen , lein'tSivreze voor ongemak, het zelve
quaeme woningen {mits betalende) zal
neefch zou hebben willen vertolken,
Van gelijken wierden ook de ver- aengewezen worden, om hunne koopmandere beweeg-redenen, by het vertoog Jchappen te kunnen hergen en verkopen :
des bericht fchriftsgeftclt, uitgehou- alsook om voor brand bevrijd te zijn:
den tot daer toe bequame gelegent- alzoo de Chinkon ^f^/wHokfieuw in
heidzouaengeboden worden. Zulx groot gevaer is geweefl
VIII. Dat de punkten voornoemt,
alleen flechtsgeeifchtwiert.al't geen
zy aen è>G.\\ Keizer te verzoeken had- rnet bezegelde brieven van den Keizer
den. Wanneer dcrhalvcn alles met rij- mogen bekracht ight worden; op dat de
pen overleg en behoorlijk overwogen beftierders hetzelve mogen achtervoU
was wierc het in volgende punten gen en nakomen.
De Keizer zulx toeftaende heeft
kortclijk te zamen gebragr en duid'
Ambajfadeur
lajt
overgezet,
om over de Chindelijk indeSineefchetalc
om des morgens door den Ambafla- kon nader te beraden ten behagen des
deur ta Nobel, tQt vergaderingh van Keizers.
Wijders,by den Ambafïïideur vooróeLipoi/s zelfs overgehandigt te worgedragen of 'er van zijnent wegen
den: namentlijk,
genebyzondere gefchenken aen den
Het HolLindJch Rijk , en de Gene- Keizer
verz.i)ek.
behoorde gedaen te worden,
pitnten da
raelvan Batavia heejt den Amhaffadeur
200 was (alzoo het aldaer een gebruik
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\
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;
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aen den Keizer te verzoeken de

iZrfaen

l^^lafi

den

volginde zaken

Kei2.er.

.

:

I. Dat de Hollanders altijts en alie
jaren met zoo veel Schepen , als tot de
Koopmanfchappen nodigh wezen zal, in
het Tayzingfe Rijk zullen [mogen ko-

men

handelen.

I I.

Dat de Hollandjche S hepen

fchijnt te zijn) eenpaerelijk verftaen

van ja. Derhalve wierden daer op de
volgende gefchenken gemaekt
Fier kettingen Barnfteen-korael.

Gefchenken

Een Barnfteen doosje.
.1
ir
Een zilvere Jchotel.
Een zilvere bousjet met

""*

ftarnp-peer-

len.

Fierftuks Kafuariseyren.
Tien ft ukken gele hakenen.

menhandelen.
III. Dat de Hollanders met ieder
zullen mogen handelen kopen en verkopen , zonder gedwongen te zullen zijn,
aen iemand tegens wil en dank hunne

Twee dubbelde piftolen.
Twee fak-pijiolen.
Twee klingen.

,

,

te laten volgen.

koopmanfchappen
I V. Dat de zijde en zijde ftoffen
door de Hollanders zal mogen gekocht
en uitgevoert worden : gelijk ook al andere koopmanjchappen : behalve die de
Keizer gelieft te verbieden. Daer van
Ambafideur verzoekt hem kennis
magh gedaen worden : op dat de Holland"

ders des Keizers wille volkomenmogen

gehoorzamen.

-^'"^«Jl^-

eurzef.

tot

Quantung Singcheu Hokfieuw
Ningpo, Hankfieuw ^«//e« mogen ko,

'''"

Keizer van
vegen den

1

Eengemaliede rok.
Twintig flesjes rozen-waters.
Fier verrekijkers.

Zes Jiukken Kalambak-hout.

Twee Eenhorens.
Een ft uk barnfteen
Een koper paert metpedeftaeltjeEen koper leeuwtje.
Twee kopere hontjes.
Een kopere bergh.
Een Perfaenjche deken.
Twee mortierties.

\
Des

:

van

Sifia

Des morgens den zeven en twintighftcn wierd d'Ambaffadeur nef-

of

,

Taijinz.-

gemaks

3

ƒ9

hoewel vry beter als daer
zygeweelt vvaeren.
fens Nobel, om ter vergaderingh der
Weinig tijds, na hunne komfte in
Z//otói teverlchijnen en de verzoeken deze nieuwe woninge
quamen alovertc leveren, door ecnen Manda- daer mede deZ/^ö«x,reeds te vore daer
rijn gehaelt en weder gebraght ten geweeft, neffens hunnen Sekritaris,
huize van den Tatan. Komende al- met a.€nzeQPen deTata» de goederen
daer wierd hy in een byzondcr ver- van de byzondere Ichenkaeaje die
van daer na een halve uure d'Ambaftadeur aen den Keizer voortrek
wachtens in de vergadering der Li- genomcn had re doen, in perzoone
pous geleit en na hetfchrifrelijk ver- zoude Komen berien,om daer van ver
zoek neilèns het omwerp der byzon- flag aen den Keizer te doen. Waer op
deregefchenkenovergelevertteheb- d' Ambafladeur hen zeide zoo dra
ben, vvecrnaer het vertrek gebraght; de goederen quamen, die als dan voor
zonder eenig woort van wederzijde den dag zou laten halen gelijk ook
korts daer na Putmans en de Sekrirawiertgefproken.
Wcinig tijds, nahunne wederkom- ris Fan der Does met al de voordere
,

,

,

,

;

1

'

De

Tatan,

|

komt des
Ambajfa-

,

}

'^'""^

&'-

j

,

^jj"7en
i^eiz-erbe.ichtigen.

,

,

,

:

,

,

,

1

:

i

:

j

aer.deuAm-

Madeitr.

gefchenk-goedercn en reistuigaldaer

verfchencn daer

ftc in dit vertrek

,

ook twec üpous

dctt

Ambafladcur verfchencn. Derhalve d'AmbalTadeur
^jj. j,^^ ^^j^ ^^j^ T^tan ccnige vragen
de byzondere gefchcnken voor den
de
vooritcllcnde nameiijk dat
Hol- dag liet krijgen. Zoo dra was dit niet
landfcheAmbafHideurs in het dertien- gedaen, ofhyh^ddenTatan, neffens
de jacr van den Keizer Zungte over eenigegroote Heeren al in zijn woQantun^ waeren gekomen en dees ningc
Dees bezag al de goederen
nu in het vijfde jaer van den Keizer voornoemt, vraegde waer dit en dat
KoKchi owet Hok/ieuiv aldaar was aen- van daen quam, en waer toe 't zelve
gekomen. Waerom niet over Quan diende en vertrok weder na bekotung ook welke weg nader \v2iS,Quan- men berecht. Dan komende buiten
d'Ambafl'adeurgaf de poorte, zond hy eenen zijner Setung oïHokJieuiv
opcenigh
raitwoord;
maerver- kriiarifcn weder te ruch, eniictden
daer
zocht dat hem die vragen en wat zy Ambadadeur zeggen hy toch maken
hem meerder geliefde te vragen in zou, dat de fchenkaedj e -goederen
gefchriftc moght overgegeven wor- tegens morgen uchtent klaer en geden om daer op fchriftelijk t'ant- reetwacren, om of de Keizer dezelwoorden ten einde daer door alle ve het halen.
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:
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misflagen, die in het vertolken mogten begacn worden, voor te komen.

met krieMandarijn
een
quam
ken van den dag

Den

•

acht en twintigften

Dit ftondcn do Lipous hem gaerne by den AmbaHadeur, in zijne huifin
toc,en gaven een bricfje,in 't Sineefch ge om fchriftelijk antwoord op de
gcfchreven over v.aer op de vragen vragen 'sdaeghs te voore door den
Rijx-kanzelerenlz/t^a^denAmbalTavan ftuk tot üuk flonden
Van Hoorn en Nobel dan van daer deur en Nohel in gefchrifte voorgegaendc, wierden in hunne nieuwe ftelt. Weshalve d'Ambalfadeur die
woning gebragt welk was het zelt- aenftonds liet vertalen en bevond van
waer op
Ite, daer over dertien jaren d'Ambaf naervolgend inhoud te zijn
fadcurs de Gojer en Keizer in gehuis- by hem goed gevonden wierd t' antveft waeren geweeft: ooknude vier woorden als by ieder vrage hier neKoreeje Ambaffideurs diedaeghste vens gaet.
voren weder vertrokken waeren , een
maent in hadden gewoont.
De Keizer f ?;Lipous vragen aen den
Groot gtnocch was deze plaets van
Ambaljadeur en Hopou
bellek daer op deze huizinge was geEerde vrage.
bout: ook met een ftene muur om''"
In het dertiende jaer van den Keizer ]'rag">
en van kamers en kotten
trokken
~
wel verzien macr in dezelve weinig Zungte z/in de HolLmdJche AmbaJJa- ^
,

,

Kieuae

nmg

neo-

dei

uitnbnj/a-

dcuri.
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deurs

Derde Gezandfthap na

*^o
(teurs in

de Lijaer aen den

Quantung gekomen

pous bellen

in het zelflie

j

|

\

,

over den

zelfften

weg van Kanton
van den

zul-

In het vijfde jaer

Kanton
Dat de Hollanders

niet over

Jntiv.

het

tweede jaer van den Keizer Konghi,

met den oorlog en verflacnvan den

I

tovcx Koxing, ïnHokfeuiv zijn geko-

j

men.
II.

Vrag. IVelke jvegh nader is, va»

drie of" vier

|

,

j

is

[

dagen nader; doch na de

winden waien.

j

|

Vrag. Zoo wanneer de weghvan

.

als i^j/z

Hokfieuw

:

fadeur nu niet over

waerom d'Amhaf

Quantung

is

ge-

komen?

\

\

'

y^»/n'. Alsinhetantvvoortwiertge
zeghtopd'eerftevragc.
ÏV. Vrag. In het dertiende jaer des

Zungte zijn de HoUandj'che
Schepen in Quantung geiveeft : en alzoo
Keizers

,

daerveel klippen en rotjen zijn , hoe dezelve daer door zijn gekomen?
Antw. Van de klippen of jiaven

|

|

]

j

\

TTXet i-San-

darijn i doen

\

,

verjcheide

•vragen en
•voorfliiUn

aen den
yimbajfadeur.

twee Lipous in des AmbafTiideurs woning en eifchten van ieder zortering
door
der byzondcre fchenkaedjcn
den AmbalUideur aen den Keizer te
doen, een ftuk, om aen den Keizer
levertonen. Dit hen ter hand gellelt,
deden zy al weder eenige vragen te
weten
waer dit tn dat van daen
gequani, en waer toe het diende
lijk de Tatangiiicizn had gcdaen des
hen ook in gelijker voege gcantvvoort
wierd. Daer na ging het op een pakken van al deze goederen om ten
Hovc gebragt te worden. D' Ambaf,

verkopingmede

ten andere

,

of 'er

ook

iemanr onder het gevolg was, die iet
by zich had o.rn te verkopen. Was
fulx, men zou hen het getal der goederenopgeven, eermetdevcrkopinw^ant dit,
ge wierd voortgevaren
feiden zy was aldaerby allevreemdelingen in 't gebruik en wierd gedaen. D' Ambafladeur gaf hen antwoord als op den twee en twintigften gefchietwas
te weten
datzy
lieden niet te verkopen hadden maet
'tgeen by hen mede gebragt, alleen
om te verfchenken was aen perfonen,diehen,in het verkrijgen van hun
verzoek, behulpfaemwaeren. Waer
op zy elkandrenaenfiende, niet anals dat niemant
ders antwoorden
vermogt aidaer eenige fchenkaedje
aen nemen.
Voorts was des Ambafladeurs verzoek of zy eenen vaften fpijs-ko,

,

,

,

;

j

,

,

per in zijn
ien

om

,

woning

geliefden teftel-

voor hem en

zijn gevolgh,

,

zy tot mondkoft als anders
van noden hadden, te kopen alzoo
zy met de genen die daer toen waeren wijl zy dagelix verandert wier- verz.ocien
den niet te recht kon g-craken. Ins- 'f"/"»^»/"fndeun aea
gelijx of er een timmerman mo*T- ^',, eive.

:

te

:

,

,

ietier

:

Maer dit weten d'Ambafl'adeur

Onder het antwoorden met eikquamen
andere op deze vragen

;

:

[

;

ven'zijn.

ook

:

|

van Quantung kunnen wy eigentlijk
aengezien d' Amballaniet zeggen
deur noch Hopou daer niet geweeft
en Hopou , dat daer ontrent eenige
van de Hollandfche Schepen geble

,

balfadeur

gebragt had

Quanturi'7 drie o( vier dagen nader is,

zijn.

,

;

Quantung o/Hokfteuw?
Jntw. De wegh van Quantung

lïï.

,

,

'.

in

deze gelegentheid waerne"
mende vond racdzaem, om den (wijl
gifteren of eergifteren de tijd niet had
Tatans en
willen lijden) Zoutaizins
andere Groten hun ontwerpen van de
Dit
fchenkaedjc over te leveren
wierd ook gcdaen na dat d' Ambaffadcur hen niet hun beide van de andere Mandarijns af, alleen acn eene
zijde had getrokken. Doch zy weigerden onverzettelijk (wat redenen
ook by hem om hen dezelve aennemigte maken, gebruikt wierden,)
met
die voor als noch t'aenvacrdcn
daer
mede
zoo
bybrengen van
lang
ter tijdzy zijne
te zuücn wachten
zake afgedaen hadden, en uaerovcr
uitfpraek was gclchied Dirgefchied
zijnde vraegdcn zy of de Heer Am,

Keizer Konf^hi n d'/irnlaffadeur over
Hoküeu alhier in Peking gekomen:

waerom

Keizerrijk

fadeur

:

Keizer gejchreven : en de Keizer heeft
toezefiaen dut d'Amlaffl^deias altijds
len komen.

't

'tgeen

:

,

,

,

komen om 'c een en 'c ander
voor hem te maken. Het eerü, Honden zy toe , met aenvvijzing van twee
perfonen, die hen daer in zouden be
hulpfaemzijn; niaerniet her tweede:
,

aen-

,,

'vaH Sina

ofTaifwg.

3(ji

acngezieniiicnnnt, volgens hun zeg- als toen weder door eenige Ufwus 'm
in des A mbafladcurs woninge een byzonder vertrek gebraght al~
mogt komen zoo lang daer van waer zy hen , wanneer terzeetgeko's Keizers goederen in waeren.
men waeren weder na de hoedanigVoorts vraegden zy mede na het heid van des Amballadeurs zoon geantwoord op hunne vragen dcsvo- vraegt hadden
enofhy metlaft en Dieverrigen daghs gedaen. Waeropd'Am- kennis van den Generael mede was^'^"f
bailadeur zeide de zelve gereet te gekomen. Zijn zoon , gaf ^jw Hoorn
zijn, om hen over te leveren, zoo dra tenantwoorde, had gene hoedanigniaer vertaelt waeren. Weshalve zy heid of ftaer ; maer was met kennis
men de zelve, zoo dra zy van den Heer Generael in gezelfchap
zeiden
overgezet waeren , aen den Manda- van zijnen vader alleen mede gekomen.
rijn, aldaer te komen , t' overhandigen
had gelijk ook kort daer na gefchieVoorts vroegen zy waerom dit
de. Zy vertrokken dan,zonder 't geen Gezantfchap nu met over Qua?itung
d'Ambaflïideur van des Keizers fchen- en A^«/c,'?;maer over Hokfeeuw was gekaedje by een had laten pakken, me- komen; met byvoegcn, in des Ambaf-

gen

,

,

,

,

,

:

'''''^"

'

,

,

:

de te nemen.

fadeurs overgegeven fchrift niet wel
geantwoord was naerdien zy niet
drie en twintigften door drie Sekrita- vraegden van den oorlog metdeKorifender Lipous nefïènsd' overige ge- xinders en of zy daer door in Hokdaen, om, volgens hun zeggen, dan fieim waeren geraekt maer waerom
den Keizergelijkelijk overgelevert te het Gezantfchap nu over Quantung
worden. Aen zekeren Mandarijn, die was gekomen en of zy of den Generael niet wiftcn dat des vorigen Keid' onzen dik wils hier en daer geleide
ook vele moeite met hen gehad had, zers orde was geweefl dat het Gewierd een vierendeel fruks Pcrpe- zantfchap over Quantung mofte komen.
tuaen, tot een rok, vereert.
Des avonds in het gebedt wierd
Waer op zy, naoverlegh, hadden
vaftgeftelt, aen ieder perzoon, onder geantwoord zy van des vorigen Kei-

Ook

wierd dit niet voor op d^n

:

,

:

:

,

,

:

het gevolg desGezantfchaps befcheiden, ten getale van negentien , voor

zers orde nietwiften, en uitlaftvart

den Generael over Hokfieuw geko-

hunne moeite met depaerden en os men waeren. Maer of den Heer Gejes gehad, als ook voorgoede dien- nerael des vorigen Keizers orde beflen in de rcize voor de Kompanjie kent was of niet, hen ook onbewuft
gedaen en cm hen des te meer en was. Welk antwoord zy zeiden wel
meer, tot kloekheiden weldoen aen te zijn en wierd zoo op fchrifc gevan wegen de Kom- ftelr.
te moedigen
panjie tien tayl zilver te vereeren.
Ook vraegden zy eindelijk na de
jfAmbafDen dertigüen wierd d'Ambafla- hoedanigheid van Putmans en den
NMvoor deuren Nolfil voor de Lipous geroe- Sekritaris daer op behoorlijk was ge,

,

,

,

:

deLipoui
geroepen:

pen, en ten huize van den eerften 71?f^^^^
^jj^^^ j^^j^ gewonclijkc vcrgader-

antwoord.
Waer na d' Ambafladeur en Nohet
plaetsvvas,gebragt. Gekomen aldaer, weder vertrokken waeren.
en , na een weinig wach tens voor hun
Des morgens vroegh ,den eerften
bankgebragt, wierd hen van den 71?- van Zomer maent , quam zelf een
tan afgevraegt of zy ook eenige goe- der Lipoits , Songlauja genoemt , bcderen te kopen of verkopen hadden? neffèns vier grote Mandarijns in des
Waer op zy van neen antwoorden Ambafladeurs woninge,met verzoek:
en by hen gene maniere was dat een of hy eens voor de zelve geliefde
Ambafladeur zich met koopman- op de muzikale Ipecltuigcn te laten
fchappcn bemoeide. Daer op liet de fpelen , naerdien zy zeer nieusgieTatan vraegen hoe het met des Am- rig, om die te horen, waeren en was
balTadeurs gezontheid al was
en zoo weder, zonder iet anders te zegWierd d' Ambafladeur neflens Nolel gen, vertrokken.
^

,

:

,

,

:

:
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Mandarijns geroepen , en door den
AmbalTadeur verzocht, van opmorluiden waeren na zijn bell vermo- gen vroegh by de Lipoiis geliefden
en gaven de fpeeltuigen niet te gaen en hen verzoeken of Nogen
weinia pcluids 't welk hen ook zoo hel neffens Putmans eens in hunne
zoet in d' ooren klonk dat zy na gro- vergadering moghten verfchijnen ,
te dankzegging wel vergenoecht ver- om hen iet voor te dragen. Dit namen zy gaerne aen te zullen doen,
trokken.
en den Ambafladeur , na geweefl re
by
gebet
wierd
in
't
avonds
Des
Bcrmiing
over het bezijn
voordaer van befcheid brengen
^q^ A.mbafladèur raetsgewijzc
fchcnkinder
fch,
n
^
^..
T^
J
^
-jLDes morgens. den
tweeden
hoe zy eenige ontwerpen
, koKtjx- raden. geftelt
van fchenkaedje aen de vier Soutai- men de Wacht Mandarijns den Amhoe Nobel
z/ns drie Tartarifche Tatans drie Li- bafl~adeur bootfchappen
en
Putmans, t.oo zy wilden vry in de
poiis en vier Sekritarifcn hadden gemackt: en hun overgegeven verzoek- vergadering moghten komen, en een
fchrift
naer men zeide al aen den Mandarijn om hen derwaerds te geKeizer was ingebragt ook daer op leiden, met hen was gekomen. Dies
in 't kort welmogteuitfpraekgedaen zy datelijk zich op weg begaven, en,
worden: dat ook demeining van hun- na hunne wederkomfte verflagh denebericht-bricffchecn te wezen het den dat zy door de Mandarijns voorbegroeten en befchenken van deRijx- noemt ten huize van den Tatan in
raden, bevorens het rechte werk dien- een vertrek gebragt, en by den Lipou
de te gefchieden gelijk ook door den Song}] Lauja waeren geleid en door
of
Ambafl^idcur zelf' al eenige vlijt, tot den zelven hen gevraeght was
het overhandigen vanhetfchenkaed- zy, 'tgeen te verzoeken hadden, aen
of aen den vollen bank.
je- briefje, ware gefchiet zonder het bem alleen
zelve te hebben kunnen uitwerken, wilden bekent maken. Waerophem
gelijk ook door eenen hunner geleids- door hen was geantwoord zyzulx
Mandarijns ontrent de Zoutaizins in zijn welgevallen fielden. Weshalwas onderüaen, om eenige gefchen- ve hy wilde zy het hem flechts bekent
ken te mogen doen hoewel vruchte- te maken hadden 't welk ook door
daer by in Nobel, in maniere als des vorigenaloos mede uitgevallen
dat
hen
allen
toe en vonds vafl geflelt was, gefchiede. Op
acht genomen
aengang bykans van eenen iegelijk hetaenhorenvan deze redenen, was
was belet, cnookniemantwastebe- hy na een halve uure wachtens, zontrouwen zonder gevaer van bedro- der een woord te fpreken ter verga
gen te worden zoo wierd onder- dering der Lipoiis getreden en had
zocht , hoe men befl met het be- t'zijner wederkomfte Nolel en Putfchenken vandc Rijx- raden zoude mans zeer heimelijk hebbende al zijn
ftellen. Na rijpen overlegh daer op, volk en dienaers doen vertrekken, ten
en overwegen van alles terzake die- antwoord gegeven dat voor dien tijd
nende, wierd vaft geflelt dat Nobel, het Amptgenootfchap der Lipous was
nefïèns Putmans 's anderen daegs in gefcheiden; maerde Tatan aengenode vergadering der Lipoiis zou gaen. menhad, het des namiddags der veren aldaer bekent maken hoe de Heer gadering voor te dragen en op morAmbalTadeur zeer verblijd was, over gen vroegh antwoort te laten weten:
het aenvaerdcn van al de fchenkaedje- ofhet nodig was, A^o^e/zelf in de vergoederen by den Keizer maer ver- gadering cjuam of niet. Zoo geen
zocht, aengezien noch eenige fchcn- weet gefchiede, kon A^öi^f/ maer t'huis
kaedje, om aen de Zoutaizins en an- blijven. Ook had Songlauja tot verdere groten te doen door den Heer fcheide malen ernftelijk gevracgt of
Generael waeren mede gegeven het de Heer Generael de fchenkaedje gezelve hen bekent mogt gemaekt, en zonden had en of' er geen brieven
doorhem zelven overgelevertwor- by waeren. Daer waeren, gaf A'o^t?/
den. Derhalve wierden de Wacht- ten antwoord, geen brieven by: maer
wel
onthaclde deze

D' Ambafladeur

Laujas

!

die gcwiflelijk zeer beleefde

,

!

:

,

:

;

,

,

,

,

\

t

f

.

:

,

:

,

,

,

{

1

,

,

,

;

:

j

j

,

:

,

,

:

:

j

,

,

:

,

:

;

:

,

,

,

•

,

,

,

,

,

:

:

,

'

:

,

i

j

:

^

,

:

,

:

j

!

:

i

;

v^H Sina cfTai^»^.
wel uas hem kennelijk enwifteook,
den Ambafiadeur door den Heer Gencraelgclafl: was, eenige gefchenken
aen de Groten Voornoemt aldaer te
doen Hier op waerenzy weder vertrokken.

bank men de fchcnkacdje wilde
doen. Daer op Nobel en Putmam hadden verzocht den AmbalTadeur daer
maer
over te mogen gaen ipreken
was hen daer op geen antwoord gegevtn. Dies zy vruchteloos vvaereii
gefcheiden
en was het briefje, voor
hun vertrek door eencn der Tatans
van den tolk Ae Haje (nadathetdicn
:

I

!

Den derden quamen twee Mandarijns étn AmbalTadeur acnzeggen ;
hoe de üpous op het voorftel der
fchenkaedje, door Nobel en Putmaris
verzochten
op gilteren gedaen
d'Amballadeur geliefde op fchrift te
Üeilcn aen welke perfonen de fchen-

:

,

,

dert.

Des namiddaghs quam een Manvan de Lipoi/s vereert door f-'an
voor eenige dagen, met vijf
het zelve wederom
el root ftamet
brengen zeide voorders als des Amballadeurs zaken afgedaen waeren,
hy het zelve wel zou krijgen ; maer
het als nu niet derfde behouden.
Ook berichte dees Mandarijn, hoe hy
uit Zich zelven was gekomen , ten
einde den A mbalTideur te waerfchouwen dut het gefchrift of verzoek aen
de Lipous , om de Zoutaizins te bcfchenken overgegeven , hen niet al
ja mifTchienwelhaefl:
te wel geviel
darijn

:

cnofdievanden

kaedje wilde doen
Generael of van den AmbalTadeur
quamen. Waer op dan met een kort
:

ichriftelijk briefje

in
Brief}' ovtr

Hoorn

t^'len'dc

Amhafideur

T.ujins-

gen

-van

de

gelift

den

na bet overbandi-

Chinkon aen den

,

,

dezen zin
,

,

:

wierd geantwoord

f)^ Gcnernel vati Batavia beeft

gegeven was) weder afgevor-

eerft

:

,

?<f3

Keizer, ook

eeni(ief.benkaedje aen de Taizins en an-

dere te doen.

,

:

Den üeneraelvan Batavia is onbekent
geweeft : boedanigb albier de manieren
\iin. Derhalve heeft hy denAtnbaj]adenr
volkomen lafl gegeveyi, om , na bevinden
vereijcb van zaken , daer in te hande-

,

:

zouden komen vraeenige
gen: hoe enwaerd'Ambafladeurvan
de Zoutaizins quam te weten en hem
Laujas

len.

:

Nobel Qn Putmans
Met welk
ter vergadering der Lipous traden en
na hunne wederkomüe ten antwoort

dat hy meinde.
de Zoutaizins , Tatans en Lipous een en

briefje

riet

,

hoe zy weer als gifteren,
bragten
ten huize van den Tatan door twee
I//>o/<^
in een byzondcr vertrek waeaen de welke zy het
gebraght
rcn
briefje voornoemt overhandight hadden en deze, na het gelezen te hebben, weer aen Nobel gcgcwen. Nobel
had daer op aen den L'pou Songlauja,
(die een dezer twee was) verzocht:
of hy den AmbalTadeur aengezien
hem de manieren aldaer onbewuft
waeren, wat te recht geliefde te helpen en ten befte te raden. Niet wel
icheen hem dit te gevallen: maer
was na den bank gegaen voor den
welken Nobel en Putmans mede ge
roepen waeren alwaer zy drie Tatans
twee Tartars en eenen Sinees hadden vinden zitten , aen
wienhet briefje weder was overhan,

:

j

i

,

,

,

:

,

antwoorden

dezelve waeren.
Voor een vreemt gezegh wierd
dit by den AmbalTadeur opgenomen,
gemerkt by de Zoutaizins 7.q\{s gQzien enzy den AmbalTadeur na des
Generaels gezontheid gevraegt hadden. Derhalve kon by hem daer uic

l

,

:

t'

j

i

i

\

)

!

(

niet anders

genomen worden

al3

,

dat de Lipous hem dien weghvande
Zoutaizins zochten af te fnijden en
de fchenkaedje onder hen te krijgen.

|

j

I

,

;

Des morgens, den vierden, wierd
,

ontboden en door den zeiven voor hunnen bank gebraght. Aldaer wierd hem afgevraegt: wat voor
Heeren d' Amball'adcur met denamen van Zoutaizins meende en
hoe hy wifte dat 'er Zoutaizins waedight.
ren. Waer op Van Hoorn hen ten antDcTatans, nahetby hen gelezen woorde diende. Twee hunner in
aen wat 's Keizers Paleis gezien te hebben en
was , hadden gevraeght
:

{

jfyi^i^f-

neffcnsNobel, door eenen daurenNo'
Mandarijn weer in de vergadering der ^^^^"J^[^^^^

yan Hoorn
Lipous

,

,

,

:

,

:

:

Zz

2

hem

u^om.

;

1
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hem als toen gezeicl was noch twee Met

dit befcheidwas d' Ambaffaclcur
en Nolelweet vertrokken.
Des avonds quam de Mandarijn,
die over den mondkoft,(den Ambafladcur en zijn gevolgdoor den Keizer
toegeleid) het oppallcn tot noch toe
had gehad , den Ambafladcur acnzeggen hoehy , door het verhogen van

:

we2en:ooktegensdezelvegefprokente
hebben ; wijl door hen na des Generaels gc2onthcid was gevraegt. Vv'aer
op de üpoiis zeiden. Meent ghy die ?
Welk Van Hoorn met een ja beantdiergelijke (dic ziek wacren)

te

woorde.

,

Wijders verzochten zy d'Ambaffadeur hen geliefde te verklaren wat
en
Laujas hy met d' andere meende
geliefde
üpoiis
dat hy daer mede de
uit te drukken. Dit wierd ook by
hem als die geen ander voornemen
had, volgens d' ontwerpen reeds gemaekt, als om de Lïfous neffens dezelve te befchenken, gedaen. Wesen wierd toen
halve alles wel was
de Ambalfadeur uit de vergadering
door ecnige der L'ipous in een vertrek
:

,

>

:

:

ampr, aldaer niet meer konde komen
maer een ander in zijne plaets. Hy
wierd vereert voor zijne goede zorge
met vijf el root ftamet.
Den zeden even naden middag,
quamen vier Mandarijns in de woninge des Ambalüideurs , en zeiden uitdrukkelijk door den Keizer gezonden te zijn, om van den Heer Ambafladeur op de volgende vragen ant,

,

:

woord

te krijgen.

waer het rozen -water verfchehh
daenquam
van
en waer toehet dien- -vrngendoor
hoe
voorgehouden
geleid eii aldacr
>
insgel.jx
d' eenhoorn
dekope- ^^^'f;^
in het tweede jaer van èiQ.x\. Keizer de
Kongbi een Mandarijn Tangb Lauja als re berg by de kopere fraeigheden van den AmGcmagtigde Taizin in Hokjieu wae- Bengalegeweedi i van gelijken de Ka- ^"H"^""^en tot verflag gebraght fuarifen wat vogels die waeren Hen
re geweell
had aldaer van de Hollanders ver- wierd door den Ambafladeurdaerop
dat zy alle jaren tot na befte kennifie geantwoord
en
ftacn te hebben
Of
daer
waeren
ook,
het
na
zelve aengetékent
Peking wel wilden komen.
ietaenwas? Waerop Van Hoorn ant- te hebben, met volle vcrnoeginge weEerftelijk

:

,

:

:

.•^

,

:

:

woorde

:

:

zulx noit de meining ge-

der vertrokken.

Den zevenften en achtüen droegh
weeft te zijn, maerwelomjaerlixte
komen handelen. Voorts waren noch zich niets toe nochte wierd niemam:
eenige vragen van weinig belang ge- vernomen.
Des middags, den negenden, maekdaen waer op d'Anibafladcur neiièns
Nobel weder van hen gefcheiden was. te de tolk Genko den Ambafladeur
Des morgcns den vijfden wierd bekent; dien morgen neffens de Ged-Amhajfa^' Ambaiïadeur neffens Nohel weer, leids- Mandarijn H/u/auja hy de Lit"llruh7
en aluenZtdè'r als Op giftercn ter verfchijningin de pous geroepen te zijn geweeft
ter -vergaen daer verüaen te hebben hoed'AmVergadering der Lipous gchaeld
dering der
ten huize van den Tatan in een by zon- bafladeur met zijn gevolgh over drie
Lipo:u.
der vertrek gebragt van waer zy, na dagen op d' eerde Keizerlijke maelwel twee uuren wachtens, in hunne tijd zoude onthaeld worden, enmif
vergadering waeren geleid. Voor fchien in tien dagen al vertrekken.
Den tienden en elfden viel niets
eeril: vroeg de Tatan nadesAmbalTadeurs gezontheid en zeide daer na voor.
dat
Des morgens, den twalefden,quam r>-Amiaf.
het wel meerder was gebeurt
door eenige Ambailadeurs fchen- de Mandarijn, die d' onzen gewone- ^^f"']^^/^
kaedjeacn de Zoutaizins en L/pous te lijk ten Hove haelde, den Ambafia- oordop de
maer het deuraenzeggen
dat hy zich neffens '"fiY""'^geven was aengeboden
&=•
ti;ddesKet,.
aennemea van de zelve aldaer gene zijngevolgzoudegelievcn vaerdigte ^rn ge.
maniere was. Dies d'Ambalfadeur maken om op d' eerde Keizerlijke '-'"''
den genen die hem zulx aendienden, maeltijd te verfchijnen. Ditgcfchieof wijs maekten niet geloven moft, de ook aenftonds en wierd toen
en hem niet wel geraden hadden iets d' Ambaffadcur neffens zijn gevoJgh
meer van het een of ander te zeggen. gebragt ten huize van den Tatan in
,

:

,

,

i
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,
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,

:
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,
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,

:

,

,

,

het

t

ïoonincVljrL

Banket

J

Tjan Situi

om wat te
het gcwonelijk vertrek
toeven
en dan korts daer na door
den L/jt).TM Songlattja gehaclc en naer
de voorzael van het huis voornoemt
Aldaer vonden zy den
gebraght.
na dat zy nefTatan', en wierden
fens den zelveneensgeknieltendrie
macl na 's Keizers Paleis het hootc gebogen hadden, in naervolgende wijze
te zitten gezet. De Tatcw zat boven
aen, en acn zijne rechte hand, even
beneden hem de Ambafladcur daer
achter A'oi'c'/ Putmans en deSekritaachter de zelve weer het voorder
ris
gevolg ten getale van zeventien, die
alle ne(fens elkandre zaten. Aen des
Tatans linke hand , hoewel wat vry
verre beneden hem, zaten eenige Lipous en andere grote Heeren. Wanneer zy gezeten waeren, wierd een
kop boncnzop in 't ronde gefchonken en op eene knie, ter aerde gebogen uicgenepen. Daer na wierd voor
den Tatan
Ambafladeur en voordere Gezant-genoten van Staet ieder
een tafel gettoffèert met drie en dertig zilvere tafel -borden , doch vry
en voort het
wat befmot geftelt
voorder gevolg vijf en vijf aen eene
tatcl, met allerhande fruit en meel,
in d'olie of ander vet gebakken , gezet. Toen kreegh elk een kop met
Keizerlijken drank , die mede , na

recht voor den dagh

,

,

:

.

.

:

:

,

:

Gewiffelijk het

was een lufl: voor
te zien hoe de L/pous
zelfs en andere grote Heeren hier in
graefden. Zy zagen als nu defraeje
manieren, die de 1 arters m het ecten
hadden 't welk beter na wilde als
bezadigde menfchen geleek Na het
doorbrengen van eenigen tijd in dezer wijze meteeten, (hoewel d'onzen daer weinigh quaed in gedaen
hadden) was hetderkrijgs-knechten
beurt, die zich niet traeg bevonden in
d' onzen de fpijfe af te halen.
Eindelijk wanneer ook dit gedaen
was, flonden d'onzen op en waeren, na dat zy weder neffènsden Ta-

,

d'onzen

,

,

:

,

mede

bragt,iiethy eenige zakkenen
daer zulk een zee
te lucht uit quam dat d' onzen fchier

doeken brengen

:

,

quaiijk van de reuk wierden. Niet lui

waeren toen de tolken om de overgcfchorcn brokken van d' onzen, met
aldehufpot onder een daer in te fmijten en te bergen. Naulix was ditbcfchikt, of daer quam een ander ge,

,

,

;

,

:

om

,

,

ren wat van zijn eigen tafel om.
Dees.na dat een weinigh van het
banket genuttigt was vraegde aen de
tolken of d'onzen gene zakken, om
het overfchot te bergen, mede gcbragt
hadden. Wanneer den JrfA7«daerop
door hen van neen geantwoord wiert,
naerdien zulx hunne gewoonte niet

namelijk, op

,

,

het hooft gebogen te hebben, op eene knie van de gene, die daer fmaek
in hadden, genuttigt wierd. Hierna
vielmen acn 'teeten. De Tatcin deilde aen de Lipoiis en andere grote Hee-

:

de tafelen van den Tatan Ambafladeur en de voordere perzonen van
ftaet , ieder twee fchotelen en twee
houte bakken op die van het gevolg,
in de eene fchotel gekookt runtvlcefch , en in de andere fchapenvleefch
Voor de Lipoiis en andere
Heeren wierd flechts wat op een mat,
gefpreid op de vloer , zonder tafel
of fchotel voorgezet
Het vleefch
was zeer vet enfchoon ongefchikt
en groot, maer ieder hachje ten minftevijfrien pont zwaer.

:

,

,

,

en 't hooft driemael na
Keizers Paleisgebogen hadden, weder naer hunne woningegekeert.
Zoo dra d' Ambafladeur t' huis was ^^»iren.
gekomen , zeide de tolk Genko d(^n ^^J )2
zelven hoe hem wasgelaflaen den Genko.
Ambafladeur te zeggen dat over vier
dagen (den twalefden van onze en
zes en twintigften van hunne m;aic)
het tweede gartmael zoude gefchieden en twee dagen daer aen het laeile
of derde ook dat hy twee of drie dagen daer na zoude vertrekken. Dit neraetpby den Ambafladcur en zijnen Raet S'^s 't"-"'
des avonds in het gebet en 's mor- "JïZbljja«»
gens den dertienden in acht genomen ook dat het wel daer op aenge- ^'"'''
leght moght zijn dat op 't laefte van
hun vertrek d'uitfprack of 't geen de
Keizer op hun verzoek hadde gelieven te befluitcn, hen wierde bekent
gemackt ; na welken tijd gene gelegcntheid zou zijn om op 't een en
ander, 't geen met hunne mciningc
of verzoeken niet over een quam ,
tan geknielt
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of naeder toepaflingh
verzoeken; ten andere wijlzymede
noch te verzoeken hadden of de
koopmanfchappen rnec de fchepen
te arbeiden

,

'/

noch

Keizer rijk

verzoeken had,
bekent maken.

veertienden viel niets voor.

Des voormiddags, den

,

dan kon

als

te

Den

,

:

vijftienden,

Hc

V.fOK

ionglailja

om den AmbaOadeur te halen, quam de Lipou Songl.mja, netfens twee en (nee
zoude komen) mede te brengen, op MandarijnSjin des Amballadeurswo- Ha?idarijnt
kcmen by
hunne komfte loudc mogen ver- ninge.te vragen wat hy te verzoeken den ^mbitfkocht Vv'orden, en diergelijke meer, hadde daer over hy verzocht binnen Jadeur
zoo wicrd raedsgewijfe goet gevon- te ftaen. Weshalve Fan Hoorn hem het
den, het naervolgend verzoek brief- briefje op eergifteren gefchreven,
ken op dat ftuk aen de vergadering overhandigde, doch was befchroomc
(die,

:

:

,

,

,

om het t'acn vaerde n

en 't zelve onKeizers orde
dcS
om
van
der fchijn,
en
des te beter te kunnen weten
degen vertlonden
't geen niet ter
onderricht te
nader
Lipous
de
door
worden te verbloemen. Het verzoek-briefjc voornoemt , was van
der

LJpoiis te fchrijven

,

,

:

:

volgende inhoud.
Verzoek{les

^imbafpi diiin aea

den Lipom.

Z3'

Amkijjachvtr verhoopt dd Lipous

:

V verzoik-Icbrift welzulknhehhen -verD'/lmhaJJadeur verhoopt ook een
goet antivoord daer op van den Keizer.
'nh verzoekt d'/lmha(jadeur,hy V helieve

,

Jtueyi.

en antwoord van den Keizer acht of tien
darren voor zijn vertrek mag lekomen,
om des Keizers wille en gelieven mede

wel te mogen verftaen en hegrijpen

,

voor al eer d'in-

deur liet het zelve hem te vore lezen
en antwoorde dees daer op d'Ambafl'adeur was daer gekomen en ecnen
brief aen den Keizer gebragt derhalve de Keizer hem zonder brief niet
zou laten vertrekken
ook zoo dra
de Keizer over fijne zaken bcfloten
had zy hem den uidlag 't zy zijn
Majefteit 't zelve hem fchriftciijk of
mondeling bekent maektc, als mede
des Keizers brief aen den Generael

,

Lriefjc'

,

houd hem door den SinefenSchry ver
Soukjen was uitgeleid. D'AmbalTa-

ten

zouden

hand (lellen. Zulxwas.gaf
d'Ambafladeur daeropten antwoort,
hetgeenhy zocht. Derhalve vraegde
hy aen de Lipous: of hy op morgen het
verzoek -briefje voornoemt aen den
Tüitan noch zoude vertoonen of niet.

|

\

[

einde de Generael op Batavia gf/ro^/iJlijk daer van overjlag te kunnen doen, op
dat de Generael op Batavia en de Hol
landers in het toekomend des Keizers
helieven zoo wegens de Ch'inkon, als
anders volkomen mogen nakomen en gehoorzamen.
Men vond goed No hel en Putman s
met dit briefje inde vergadering der
Lipousïoude gaen, en daer by zoodanige beweegredenen voeren alszy,

.

ter

D^erop Songlaujazeide

:

zulx even.

d'inhoudhen
als nu bekent was. Dan zou hem op
morgen als d'Ambafiadeur op de
tweede Keizerlijke maeltijdt verveel te zijn, aengczien

,

,

,

fcheen,wel nader fpreken
Midlerwijle verfchenen noch in des
Ambaiïadeurs wooninge zes groote
om des Ambafladeurs verzoek hen te Mandarijns dies de Lipou Songlauja
doenverftaen.zoudennoodigoorde- weer vertrok, en in het uitgaenden
len. Dies de wacht- mandarijns by AmbaiTadeur ried de gekomen Laujas
ƒ';« Hoor« verzocht wierden om van
watonthaelsaen te doen: 't welkhy,
zijnent wegen in de vergadering der met op de mufikale fpecltuigen te laen 's namiddags hen ter
LipoHS te gaen verzoeken of Nobel, ten fpelen
iets
te
verom
maeltijdt
houden, naquam. Dies
te
n^^hns Put mans, eens,
foeken.aldaermogteverfchijnen. Dit zy wel vernoegtwaeren vertrokken,
Des morgens vroeg, den zefliennamen zy aen en bragien, van daer
antwoord
quam de Mandarijn van de Liten
den
op
wcdergckeert.daer
de
dat
pous, die d'onzen gewonelijk geleideZ//'o«i- hen gezegt hadden
Ambafladeur op den zes en twintig- de,denAmbafradeurwaerfcliouwen,
flen van hunne maen, ofdenzeftien- hy zich klaer te maken had, om op
den van onze lopende Hoi-maend,als de tweede Keizerlijke maeltijd te verwanneer hy op het tweede Keizerlijk fchijnen. Dit quamen d'onzen ook
banket zou onthaelt werden, 't geen datelijk na, en wierden weder gebragt
,

;

1

Tn

z.ei

an-

dere.

'

:

\

|

\

f

,

'

,

,

j

i

;

:

,

:

;

Tweede
Keiz.erlijk

;

en

maeltilt.
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en in gelijker voege onthaelt, als op een tafel met een rode pye-lakcnlap
den twaelfden dezer was gefchied, gedekt. Zy wierd gezet ontrent de
zonder eenige verandering alleen- plaets, daer die van de KoreefeAmbafladeurs, alsboven,geflaen had, met
lijk behoefden toen voor den Tatan
:

niet te knielen

.

De

Tatan

liet

den

dit

onderfcheid alleen

,

dat dezelve

Ambafladeur door den tolk Gemko toen voor de poorte , aen de Tartarizeggen dat hy hetverzoek-briefje fche hoger hand, daer die van de Ko( 't geen hy met zich genomen had)
reers aen de lager hand had geftaen.
wijlhy Na een kleine wijle wierd daer op eeniet behoefde over te geven
den inhoud van den Lipoui Songlauja nig geld en ftofïèn geleid. Toen w ierd
dies hy 't zelve ook d' Ambafladeur, neflens zijnen zoon,
alverftaenhad
by zich behield en was, zonder ver- Nobel en Putmans en den Sekritaris
der iet gefproken of gevraegtwierd, geroepen, en rechtvoer de middelde
met zijn gevolg weder nazijnvvonin- poorte (die recht tegen den Ihroon
ge gekeert. Dan zoo dra was hy daer over quam,doch van waer men echter
niet gekomen, ofdeMandarijn die in 't minde gene telkenen van den
hem des morgens ten hoof gehaelt Throon kon zien, ter oorzake van de
had, verfcheen daer mede, enquam vijfde grote poort door de welke.
den Ambafladeur aenzeggen: hy,nef- fchoonopen,omhareverhevcnLheid,
:

:

:

:

,

,

Nadatzy,
te houden.om 's morgens voor dag,na met het gezicht na den Throon geenaldaer de went, op het roepen vail eenen He's Keizers Paleis te gaen
fchenkaedje van zijne Keizerlijke raut,driemael geknielt, en negenmael
Majefleit t'ontfangen 't welk d'Am- het hooft gebogen hadden, wierd den
fens zijn gevolg, zich gereet geliefde

niet

konde zien)

geleid.

j

,

|

;

,

bafïadeur beloofde na te zullen ko- AmbafTadeur van de tafel eerft toemen. Ook dees Mandarijn verhaelde, gebraght de fchenkaedje voorden
dat de Ambafladeur den dertigften Heer Generael, dewelke hy noch ge-

van hunnemaen, of den twintigften
van onze Hoi-maendjOp het derde,oii
laetfle Keizerlijk banket zouden onthaelt worden, en drie dagen daer na
vertrekken. Dies d' Ambafladeur met
groot verlangen van uur tot uur het
befluit des Keizers over zijn verzoek
j

|

!

[

[

te
D' jimbaffadeur wort
ten hove gehaelt
's

om

KeUers

fchsnkaedje
t'ontfangen.

gemoet zag.

Den zeventienden

morgens
wee uuren voordag, wierd hy dan,;
neffèns zijn gevolg, ten hove gehaelt,
's

,

}

om

de keizcrlijkefchenkaedjet'ontfangen, en gebragt door drie poorten
in'sKeizershotophei:ple!n,dichtby
de vierde poort, die tegen over des
Keizers Throon Haet alwaer men
voorhene, zoo met de fchenkaedje
goederen als in het plicht-plegen
voor den Keizer, den dag verwacht,
en de tafel met de gefchenken voor
de Koreers ("op den drie entwintigfte
van Zomer-maend) zien flaen had.
Aldaer bleven d' onzen zitten tot den
dag zou gekomen zijn na ontrend
een uur zittens quam het licht aen
den hemel als wanneer zy eenige
Lipous llaetsgewijs gekleet in 't hof
zagen verlchijnen, en korts daer op

daernadie
voor hem zelf in gelijker voegen,
Wanneer ditgedaen was, kveegNokl
op dezelve wijze mede de zijne, en
zoo vetwolgens Putmans , deSekritaris en voorder gevolg ; ieder 't geen
hem toegelegt was. Hebbende deze
hun deel weg, kregen de geleids-mandarijnsHiit en HM/auja,deS'meciche
tolken , en mede gekomen krijgsknechten ookhethunne.
De gefchenken die zy aldaer van
wegen den Keizer kregen, heftenden
in volgende maniere
knielt leggende ontfïng

:

,

j

Voor den Heer Generael

Gefchenken
voor de G«»

:

,

:

:

,

Drie hondert G.fijn zilver : hejlaen
de in zesfchuiten.
Tivee Jhkken Sineefe zpude lakenen.
Twee diergelijke met draken.
Vierjlukken zijde gebloemde met draken.

Tivee Jl ukken fluwelen.

Twalef'flukken verfcheide gekleurde
Satijnen.

Acht Jhkken damaften.
Tien ftukken gebloemde gekeperde
zijde Jhffen.

Tien

nerael.

.

:

Derde

^<{g

:

;

:

Gezatjclfchap

Tien fiukkcn Pelangs.
Tienjlukken Panjjes.

1

n.i

V Keizer riik

Voor den Gcleids Mandarijn
yd-,

Hanijti-

en de twee Sineefchc tolken

:

clamafte rok, om de» hals, en aen
de kanten met goud gejcbikt die
zy datelijk aen dóen moeften.

Een

Voor den Ambaniideur

,

Honden

G.fijn zilver.
Vier [lukken pe langs.

Voor ieder der krijgs- knechten, die
met den Ambafladcur afgekomen

Vier Jl uk ken panjjes
Vier rouwe (lukken bokjefis.

j

waeren

Drie hlaeuwe jtukken enkelde SatijI

nen.

Eenjlechte damafte rok.

I

Zes ('tukken enkelde damaften.

Na elk het geen hem toegeleidt
was, bekomen had, wicrdd'AmbafTa'
deur met zijn gevolg weer ter plaetfe
geleid, daer zy gekniek hadden
en
knielde, ten teiken van dankbaerhcid,

Twee /tukken goude lakenen met dra^

,

ken

Een ftuk zwart fluweel voor

zijnen

zoon.

,

Vijftien G.fijn zilver.

Veertig G. fijn zilver.

andermael in gelijker voegen als te
voore gefchied was vvierd daer na
door den Mandarijn SongLauja, en
ecnigc andere Mandarijns ten hove
uitgeleid. Gekomen even buiten de
poorte des hofs,vrocg d'Ambafladcur
in het affcheid nemen aen den LipoH
Song Lauja wanneer hem het uitlloc
over hunne zaken als ook des Keizers brief aen den Heer Gcnerael,
zoude overhandight worden r Waer
op geantwoord vvierd , zulx noch
tijdts genoegh te zijn
en 'c zelve
drie of vier dagen voor zijn vertrekken te zullen gcfchieden. Derhalve
d' onzen zich weder na hun woninge

Tweejtukken damajten.

begaven.

Twee ftuks rouwe gaezen.

,

•

Tweejiuks enkeldeflecbte damaft.
\

Voor Nolel:
j

Vijftig G.fijn zilver.

EcnjtukSineejcb goudlaken.
Eenjtuk fluweel.
Drie (tukken damajten.

:

Een-Jtuk Satijn.

,

Tweejiuks gazen.
Tweeft uk s üe langs.

Tweeftuk panjjes.

,

Voor

Puttnans en Tan der Does ; die
even veel kregen, te weten, elk

'

Jluweel.

Des namiddags vcrfcheen by den
Ambafladcur zeker koning, na-neve
van den tegenwoordige Keizer, ouc
omtrent twintig jaren, uit nieusgieenkele flecbte damaft.
righeid, om de mufikalefpeeltuigen
\_ witte gaes.
eens te hooren deunen. Hy wicrd by
Voor de Tolken, MauritsJanzenVifch d' onzen wel ontfangen en met een
kopfpaenfe wijn onthaelt dies hy
en Dirk de Haeze, die ook even veel
wel
vernoegt weder vertrok.
kregen, te weten elk
Infgelijx quam den negentienden
f zwartfatijn.
tegens den middag een groot Heer,
^
r ,\ witte qaes.
die het gezagh over den adel van
Tweeftuk<, ^
r.ft
Jatijn.

I

j

:

,

^

panjjes.

I

L enkeldeflecbte damaften.

Keizers paleis had, ten zelfften einde welkhem gaernetoegcftaen, en
hy voorts ter maekijdt gehouden
waer na hy weder met goct
wiert
's

:

Voor

ieder van het voorder gevolg:

Vijftien G. fijn zilver.

Tweeftukken rouwe gaezen.
Tweejtukken enkehk damaften.

Voor den Geleids-Mandarijn Hiu
Lauja

:

Eenpaert zonder zadel

:

genoegen vertrok.
Voorhcne (op den vierden dezer)
had de Tatan den AmbafTadeur en NO'
hel met uitdrukkelijke woorden gezeit aldaer gcnefchcnkacdjemoght
aengenomen worden en die hen an:

,

ders

.

Van Si Ha,

7.eidcn of wijs-macktcn

,

:

1

qualijk

tic -

den. Derhalve d'AmbafTiidcur, die dit
nu ook bevond wacrheid en ernfttc
zijn ,by een briefje de Z.z/'öwy en Zouta//jMs,dced verzoeken, om de goede-

mede genomen waren te vcrfchenken.tc mogen vcrkoopen: doch
kon geen befcheid of antwoord dacr
op bekomen.
ren, die

ofTa'ifing.

;tff>

Vorders wat bclaiight deze Rijx'
hooft- flad Peking, dezelve, bcncfens het geheel landfchap, (laet in de
volgende Befchrijving des Keizerrijks van Sina of 7rf//?»;j; bcfchreven.
Rijke en grootc mc-vrouwcn van
Mandarijns komen feldcn aldaer,
gelijk ook door geheel i'/w^ gebruikef

lijk, is

op Ib act,

'ten

zy in

dicht toe-

Dcntwintigftcnwierd d'AmbafTadcur op het derde Keizerhjkc gaft-

gcflootc dracg-zetels of palakyns

mael te verfchijnen gchaelt.cnM'eclcr
oni,aIsvoorhene, gebragt ten hoove
van den laeflen der drie TlïMx, en op
gelijkcr wijze aldaer onthacit, als op
den zcfliendcn was gefchiet. d'Ambaffadeur eindelijk, na langaenhoudcn en veel Üribbelens ten einde zij n
oop-mcrk te bereiken ,wicrd met een
bcfloten brief van den Kcizcraenden
Heer Gencrael weer te ruch gezonde.
Na vertrek dan des morgens, op
den vijfden van Oogftmaent, van de

flcep

,

,

Keizerlijke hooft - flad Peking

,

qua-

menzydesnaermiddigs in eene Pagode ontrent een mijle v.in het fledeken Tongsjouw ter nacht -rulle, en
twee mijlen van Peking gelegen
,

en zijn verzeltmctcen grooten navan Stact-juf?èrs en gelub-

den. Hoewel
palakyns.

ook

zelfs d'eerft(jia

Binnen 's huis hebben zy harebyzondere vertrekken van de mannen
afgczondert
dcfgelijx waranden,
tuinen enlull-hoven: dacrzy toi tijt,

vcrdrijf zich

bloemen aen

in

verluftigcn

,

met

queken, en allerlei
zanggerigh ge vogelt te houden.
Wonder prachtig zijn ook binnen
's huis groote Sinefc me- vrouwen, inzondeiheidde boelinnen en by zitten des Keizers, (zoodanig twee in
de nevensgaende prentc vertoont
worden) uitgeflreken en altijts met
een grooten llaet van dienareflcn en
te

Aaa

die-

,,

,

:
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i

I

dienaers of gelubden verzelfchap- ontrent den middagh weer vertrokten.teweten, na 'slants wijze.met ken en de nacht-rufle aen het groot
rokken van zijde die haer tot op de dorp/<3»j/« hielden.
Den elfden des anderen daegs
aerde na flepen en brede en wijde
mouwen. Het hooft is verciert met brachten zy het even naer den mideen koftelijk hulfel voor rontom dag aen de ftad Tienfingway : daer zy
met een opftaende kant of zoom na andere trekkers, gemerkt men nu
en
tegen ftroom begon te krijgen
kartels gewijze gemaekt.
zeer
aldaer
Den zeften vertrokken zy weder 't water door den regen
met den dag van Totigsjouw, enqua- hoogh was en hert afliep bleven
men op den middagh by de vaertui- leggen wachten.
gen,voorde {\.a.d SjeMj]»givay alwaer
Des anderen daeghs, 's morgens,
dier
fy weder in dezelffte barken traden, ging Putmans tot den Sjonkin
voor
plaetfe, om de fchenkaedje
daer zy daer mede gekomen waren.
Den negenden vertrokken zy hem den tienden van Somer-maend
van Sjenfngway , en quamen na ver- in het oprcizen aldaer ontworpen;
fcheide dorpen en buurten door en maer welker aenneminge hy tot de
verby gevaren te zijn des avonts aen wederkomfte der onzen had uitgeeenige huifen ontrent een mijle van ftelt, alsnuandermael aen te bieden.
de {ï^LdGioecheoe gelegen, te landen, d'Ambafladeur fchreef daer benef,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

fens het naervolgend dienft-plegend

ter ruft-plaetfe des nachts.

Den negenden met den dagh briefje
vorderden zy weder reize, en quaDe jlmhjjfadeur is alhier weJer ivel
men des voormiddaghs aen de ftad ae»ge komen. De beleeftheidengoet ontvoornoemt van waer zy na ver- hael, zoo de Amlajfaaeur van Talauja
fche trekkers bekomen te hebben, heeft on tfangen zal noit vergeten wor,

:

,

den.

^
,,

van Sina, cfTalfï»^.
tlen.DelA^ou^hehhen den
lelaft

oj> 't

ylinbajf'adeur
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eenigefchenkaedje: als eenfchaep
appelen, peren, en diergelijke ververfchinge. Waer voor liy het fluk
perpetuaen 't welk de voordrager
van den Sjonkin had laten leggen ,"tot
een vereering kreeg, en door zijne
volk liet mede nemen. Maerzy bragten het korts daer na weder, en zeiden dat hun Keer 't zelve dacht al te
veel te wezen
maer ingevalie de
Amballadeur ecnige kleinigheden
vanpiilolen,poffers"houwer-khngeii
of iet anders had, dacr van wel wat
begeerde. Dies d'Ambaffadeur hem
door den tolk Maurits een karabyn
roer houwer- kling
en een zeep-

,

fpoe(/igfie z/j»e re/ze f?aer

Fokien en BaaYia te vervorderen, ow
des Keizers brieTjen aen den Generaelte
overhandigen : daerom verzoekt de Amlajjadeur aen Tihuja dathy denoodige orde gelieft te ftelkn, ten einde de
zoo haeji mogelijk is ,
AmhaQadeur

i

,

\

1

,

,

magh vertrekken.
Na zijne wederkomfte, dcedP«^
Wijwj verflagh
hoe zijne Ed.de vijf
elle ftamet, en twee flesjes roozenwater metgrootedankzegginge haddegeaenvaert, en de reïl wederom

\

\

j

:

:

j

j

j

gezoncien.

Wat hun vertrek betrof, daer van
had hy niets gezeit als hem niet aen- mefch toe zond al hetwelk by hem
gaende alzoo hy het gezagh alleen- wierd aen genomen.
lijk over de krijgs-maght had.
Des na middags, na zy by den SjonKort na Putmans weder-konifte, kin buiten in een van zijne barken ter
quam de voor-drager van den Sjonkin maeltijdwel onthaelt waren, fchooden Ambafl'adeur aenzeggen ^ijn ten zy buiten de voor-ftad en ver,

,

:

:

:

:

,

meefter, in vergelding van het aengenomen gefchenk, twee verkens, twee
fchapen , een pikol rijs en eenige
fruiten

zond

:

met verzoek

trokken des anderen daegsfmorgens,
den veertienden, van de ftad Tienfingivay quamen des avonts aen het
dorp 5<7«'^;'«e ter nacht-rufte: des anderen daegs 's middaghs aen de ftad
Cbinchay en; na ontrent anderhalve
uur leggens vorderden wegh en bleven ter nacht-rufte aen het dorp Sincoacheen , twintig ly van de ftad Tien,

zijne

Ed. dezelfde gehefdeaen te nemen.
d'Amball'adeur diende hem ten antwoort hy al het gezonden zou aenvaerden met bedingh zijne Hoogheid de refl van de fchenkaedj e mede
raofl: aenvaerden. Hetwelk de voor- Jingivay.
en op
drager hem zou aendienen
Voeren ^en zeventienden weder
zijne komile met de goederen be- voort en quamen des avonts aen de
fcheid brengen. Weinig tijts daer na ftad Chincbe ter nacht-rufte.
Raektenden achtienden, op den
quam decs met de fchenkaedje-goehoe
middagh, voor by de ftad Siangsjouiv
deren voornoemt aen,en zeggen:
lüLmja zich wel dubbeldmetdaen- zonder aldaer aen te leggen
des
genomen fchenkaedje voldaen ach- avonds aen het dorp Talodueen, de
te; hoewel hy, om zijne Ed. te be- ruft-plaetfe des nachts.
Den negentienden was de nachtlieven, noch een fluk groen perpetuaen zoude aennemen: indien het ruft plaetfe het vlek Poethouiv: voeby haer te krijgen was. Dacelijk ren den twintigften even naer den
wiert hem dit ter hant geftelt, het middagh, verby de ftad Tttnqumcheen,
echter het zelve in 't weg gaen leg- zonder aldaer aen te leggen en overgen.
nachten aen 't dorp Ltenulhoe : daer
Den voordrager wierden door den zich hetlandfchap van Peking en dat
AmbaiTadeur twee mourifcn eu twee van Xantung Ichcit.
alzoo hy na
flesjes roozen-water
Den een en twintigften vorderden
dezelve om te koopen vraeghde, zy zes mijl weegs in het landfchap
vereert.
van Xantung en namen de nachtonzen
voeren
De
metdevaertui- rufte in het dorp Lonkuntang, bleveii
tuigen naer de zuid-zijde van de ftad, des anderen daegs, na den middagh,
om des uchtens vroeg reis te vorde- aen de ftad Taatchiouw na verfche
en quamen na
ren. DeToja zond hen aldaer mede trekkers wachten
die
A aa z
,

:

,

:

,

:

:

,

|

:

,

,

,

,

,:

,
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die bekomen te hebben, ó^tw drieën
tvvintigften des avonds aen de ftad
Chinjeen

,

ter nacht rulle

den vijf en

;

op zy antwoorden orde te zullen
geven tot hetopenen van de ketting
gelijk ook de zelve na hun vertrek

geopent wiert en fchooten toen alle
cheen en ter nacht- rufle aen het dorp de vaertuigen daer door. Tegens den
avont wiert d'Ambaftadeur, omby
Oepoefo.
de gemelde beftierders vergaft te
denzesentwintigZy vertrokken
hoewel hy zich
ften met Aen dag en quamen tegens worden gehaelt
den avont aen de ftad Linfwg te lande, ontfchuldigde met voorwenden van
enalzoo uirdereviere Cf«inde Ko- op den avont uit zijne bark niet te
fchooten dien mogen gaen. Derhalve de beftierninghjke vaerty«»
avond met de vaertuigen noch door ders de toebereide fpijfe hem liet
daer de barkiers niet
de eerfte fchut-fluis gehjk des mor- toebrengen
qualijk
voeren.
Ondertuflchen
legby
gens vroegh door de tweede
gende in Linfmg en voeren tot voor waren aen den AmbafTadeur van wehetTol-huis ter leg-plaetfe alwaer gen den gezag-hebber dezer plaetfe
een ketting over de vaert gefpannen een party e zijde ftoffèn gebragt dan
was, ten einde devaer-tuigen, zon- zond die weder te ruch.
Des morgens, den negen en twinder tol te betalen, daer niet door zoutigften
vertrokken zy van de ftad
den kunnen.
De gezagh - hebber dezer plaetfe Linjïng, en raekten dien dag door drie
uam d'onzen des voormiddaghs in fchut-fluifen. Desavonts hielden zy
l bark bezoeken en verwelleko- rufte aen 't dorp Linancotjue : vertrokmen, die by hen na beft vermogen ken weder den dertigften quamen
op den middagh de ftad Tungsjaufoe
wierdontfangen en onthaelt.
Na zijn vertrek,zond hy terfchenk voorby, en hielden nacht rufte in het
verfcheide eet-waren daer en tegen dorp Gihacitchie. Dien dag waeren zy
hem door Putman s'm vergelding toe- door vijf fchut-ftuifen geraekt.
Den een en dertigften, fpoeiden
gebragt wierden, een paer piftolen,
een houwer-khng een perpetuaen zy weder weg, voeren op den middag voorby de ftad Xanfui en hieleen ftuk hattentay.
Putmans,\v\&x:den des avonts de ruft in 't dorp GansIn het by wezen van
den dien Heer verfcheide brieven jan. Zesfluifen waren zy dezen dagh
toegebracht; mettijdingh, hoe de doorgeraekt die zy alle open vontot groote vorderingh in de
Keizer zelf al drie dagen had gere- den
en zijn eigen Chiap of zegel reize.
geert
Den eerften van Herfft-maend
reeds uitging.
berechten
voeren zy weder van 't dorp Gansjan
De Geleits-Mandarijns
de onzen voor de waerheid dat alle en quamen dezen dagh door vier
fchut-fluifen
en ter nacht-rufte in
de beftierders, als Poun Konbons
meefters
het
en andedorp Kaygocva.
Potttfenfies of Rent
Des morgens, den tweeden, trokre
die hier en daer in de landfchapop ontboden en de ken zy weder voort, des voormidpen waren
plaetfen met 1 arters zouden voor- dags voorby het dorp Namwang met
zijne Pagode Longwangmiao : alwaer
zien worden.
Des middaghs quamen de gezag- de reviere in deze vaert komt geloohebbers dezer plaetfe de onzen te pen: dies zyaldaer voor ftroom kregaft noodigen 't welk zy gaerne ver- gen waer door zy het met den avont
fchoont hadden maer hielden daer noch tot Z in ninghacnbr.\chzei\. Dien
zoo fterk op aen dat zy het einde- dag warenze door drie fchut-fluifen
lijk moften toeftaen.
Dies d'Am- geraekt en bleven in de wefter voorbafladeur hen zeide wanneer zy de ftad van Sinning voor de vierde en lae
ketting geopent hadden
en zijne fte, die toe was, legg.en, om wanvaertuigen daer door gefchoten wa- neerdie geopent wiert, daer door te
ren, als dan te zullen komen. Waer geraken. Des namiddaghs wiert de
twintighften voor by de

ftad Uchi»-
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van Sina, ofTai/ïng
zelve geopent: dieszy metdevaertuigen daer door fchoten en bleven
voorts een fcheut weegs vangenielde flujs nacht-rufl houden.
Des morgens quam de Tóyj der
ftad Aqw Ambafladeur verwellekomen bezoeken en met eenige montkoft befchenken dien hy aenvaerdoor Putde, en na zijn vertrek
mans, vijf elle ftamet in vergelding
aen hem zond.
Des voormiddags den vierden vertrokken fy weder van de ftad Sinntng,
en quamen met een goede wint des
namiddaghs aen het dorp Naoyang
daer zy bleven leggen, om van verfche trekkers voorzien te worden.
Dien dag waren zy door zeven fchutfluifengeraekt. Zy gingen den vijfden weder voort , en quamen des
avonts met den donker aen het dorp

373

om de zelve in te
wachten. Des avonts quamen zy ter
nac'it-ruileaen een klein dorpje, te
gen over de ftad Taujenjeen. Vertrokken weder des morgens, en quamen
des middags aen het dorp Mïwfw/rf<7,
uit den gelen ftrooni
die door zijne
harde af-watering niet zonder gevaer
te bevaren is.
achter uitvoeren,

,

i

j

j

,

;

,

,

,

Den dertienden voeren zy weder
voort, en quamen des middaghsaen
't groot dorp Sinkkianpoe
De Ko)il>on
.

van Hokfeuw volgens berecht der
Wacht -Mandarijns, quam ten zelven dage aldaer mede aen en was
opzijn eigen verzoek verloften op,

,

gekomen.
d' Ambafladeur fchreef aen hem

een dienft-plegend en groet-briefje
waer op hy den Ambafladeur liet
noodigen
om by hem te komen.
Jaxinho. Zy waren door zeven fchut- Dies hy zich datelijk derwaerts befluifen gevaren
en bleven den gan- gaf, enwcrt by zijne Hoogheid wel
fchen volgenden dagh aen dit dorp ontfangen en onthaelt. Voorts zeide
leggen door mangel van trekkers.
dees: het een heerlijke faek te wezen,
Den zevenden, 's morgens, ver- d 'onzen den Keizer gezien en by den
trokken zy weder van Jaxinho en zelven gevveeft waren en hy eenige
quamen des avonts aen 't dorp Milian fchenkaedje, voor den Heer Genec/'o ter nacht-rufte.
Aen dit dorp rael en den Amballadeur, in handen
fcheit zich het lantfchap Xantung van van zijnen Faktoor tot Hokjieu had gelaten
de welke d' Ambafladeur op
dat van Nanking.
Den achften traden zy over in het zijne komfte aldaer zoude vinden.
lantfchap van Nanking , en hielden Ook roemde de Konbon eenigzintsop
nacht-rufte in het dorp Kiakia. Ver- het goet herte
dat hy in zijne retrokken den negenden, en quamen geeringe geduuriglijk den Hollanmet een goede wind des voormid- ders toegedragen had. Waer op de
dags aen het dorpje Maulouao drie Ambafladeur antwoorde. Hem des
mijl en drie vierendeel van Kiakia ge- wel bewuft was en zy derhalve t'aliegen: alwaer zy van trekkers ver- len tijde aen zijne Hoogheid zouden
doch quamen niet voor verphcht blijven. Eindelijk zeide de
vvifl!elden
dewijl zy van Pinjing, Konion, hy noch een klein gefchenk,
dts avonts
anderhalve mijle van daer gelegen, beftaende in vier varkens , eenige
moften gehacit worden.
ganzen enden en hoenderen aen
Des voormiddags den tienden, den Heer AmbaiTadeur voor 't laetrokken zy weder van daer, en qua- fte was genegen om te doen met
men tegens den avont in den mont verzoek zijn £d. 't zelve geliefde te
van 't meir Ufantjouiv daer de gele aenvaerden: 't welk d'Ambafladeur
ftroom in ftort.
antwoorde te zullen doen
indien
De dijk was aldaer gebrooken, en zijne Hoogheit daer en tegens weder
ket gat van de reviere Geu toege- een klein gelchenk van zijnent wefchuurt, die haren aenvang in ze- gen geliefde aen te nemen
welk
ker dorp anderhalve mijl van daer laeft de tolken den Konhon
dewijl
gelegen neemt, d' Ambafladeur bleef 'er zoo veel volks rontom ftont niet
in dit gat nacht-ruft houden; dewijl dorften aendienen
dies daer ook
noch eenige van de treins- barken van gefwegen vviert.
,

,

,

:

,

:

,

,

:

!

,

j

:

j

,

,

.•

:

:

,

,

,

,

:

ylaa

i.

Na

,

Derde Gezandjchap na '/ Keizerrijk
574
NaeenjToet onthacl, nam d'Am- bragtookzoovcel tewege, datd'onzen kort na den middag van de ftad
bafladeur zijn af-fcheit.
//ao/ga» vertrokken, en desavontsaen
veertienden,
den
Des morgens,
vergelding
de ftadP.10/»^ ter nacht rulle aenqiiain
zond d'Ambadïideur,
voor het des daegs te voore genooten men.Des morgens vertrokken fy weonthael,eenbViefjevandankbaerheid der van daer, en ontmoeten opdcii
aen den Aow^oi/, en vond goet, dewijl middag eenen Faktoorvan den Veltaen zijne goede ovetbrieving in Pe- heer Tziang Pont Tbefia genaemt die,
king der Kompanjie veel gelegen volgens zijn voorgeven, naer Peking
was hem met het naervolgend te be- ging, en den vijfden van Oogft-maent
fchenken infgelijx aen zijnen voor- uit Hokjieuw vertrokken was- Zoo
deesaen den Amballadeur berechte,
drager om hem des te indachtigen
en zijne genegentheid mede t'ons- waren drie fchepen van Batavia 'm Sothia aengekomen , en vier andere na
Avaert te trekken.
Tamjui
en Quelang vertrokken. Alles
Schenkaedje voor den Konion.
ftont ontrent de onzen \\\ Hokfiemv
Tien el root Stamet.
noch wel van daer mogt niemant na
Tien el zwart Laken.
d'aengekomene fchepen gaen of
Tien elhlaeu Laken.
niemant van dezelve aen land koEenfiuk Heere-zay.
men, noch gene ververfchinge na de
Eenjiuk Kroon- ras.
zelve gezonden worden.
i^ierJlukkenMouriJen.
De Koning Sin^Jamong en Veltheer
Tweejlukken Guinee s Lynwaetquamen op en waren volgens zijn
Eenjf/ne Kujl-deeken.
zeggen, over het laten vertrekken
Een ketting Barn-ftsen Korael.
van onze fchepen, op ontboden: en
Twee Neus-lrillen.
was de nieuwe Veldheer, die zijnen
Aen den Voor-drager.
meelter vervangen zoude hem by
Vijfelrootjiamet.
\LancqHy ontmoet.
D'Ambaflkdeur
Een Houwer-kling,
vraegdehem of hy eenige brieven
Een Netis-hril.
van Harthouwerhzdde. mede gebragt:
Naditbefchiktwas,-'^ertrokkenzy waarop hy antwoorde van neen
weder van daer, vo' en voorby de maer veertien dagen voor zijn vertrek waren twee brieven, ncflensd«n
barken van den
4 heen, wiens
nafleep in zes en vijl ..igh zoo groote gene, diendeVekheer overdekomalskleinebarkenbeftont.Desnamid- lle der fchepen na i'?/^/»^ gefchreven
dags quamenze in de noorder voor- had, door Uarthouiver aen den Amftad van //iTo/^jwsi;: daer zy vooreen baffadeur gezonden. Na zijn verfchip-brug bleven leggen tot dat de trek, fpoeiden donzen weg, enquavaertuigen door de iledelingen van men tegens den avont aen de Itad
Kayouen:?.lwzei-{'y blevenvernachten
lijf-tocht zouden voorzien wezen.
Des morgens, den achtienden, verTegens den middagh,den zeftienden wierden den AmbalTadcur van lieten zy weder de zelve ilad en dewegen den Toya dier plaetfe de broe- den met zeilen en trekken zoo veel.
der van den nieuwen Veldheer, tor datzy des namiddags bytijts de ftaj
Hokfieuw eenige doffen tot fchen- yjanchef'oe<\tndQ.dcn: alwaer zy voor
kaedje toegebracht: welke d'Am- het tolhuis bleven leggen. Desandebaiïadeur niet goet vond aen te ne- ren daegs vont d'AmballIideur gocr.
men maer zond de zelve weer te omfpoedige afvacrding te erlangen,
ruch en daer tegen in vergelding, den Toya dierplaetfen met vijf el ftavijfelroot (lamet: eenfdeels dewijl met, eenperpetuaen, twee adathys
den onzen aen het goet herte van en een bock fpiegel te befchenken:
dien man vry veel gelegen was, en welke fchenkaedje
neflèns een
met zijn voorfchrijven aen zijnen dienft- plegend briefje hem door
broeder veel kon uitwerken, tenan- /'«/'wd'w.f wierd toegebracht hoewel
dere,omvaerdig voort te geraken. Dit hy niets daer van aennam, ais de twee
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adathys en boekfpiegel en weder in zagen zy aen alle zijdeveel Jonkjcs
vergelding zond een verken, een pi- en Koyaes (gelijk zy x.01 Jamcheufoe
kol meel en rijs, en een parthye frui- mede gezien hadden) die vertimmerc
ten. De fruiten alleen wierden by den cn vernieuwt wierden. Gevraegtby
Ambafladeur acngenomen maer de donzen na d'oorzake bequamen zy
reft wederom gezonden. Echter deed daer op ten antwoort aldaer in gedeze fchenkaedje zoo veel dat d'on- bruik te zijn, dat om de driejaren verzen korts daerna het tolhuis voorby, making aen de vaertuigen onder de
en des namiddags al van de Stadt fteden hoorende, gefchiede.
Des avonts landen zy aen het fteen des aJamcheufoe weg raekten
vontsaen de Stadt Quajui nacht ruft deken Tayanchcheen, alvvaer zy nachtruft hielden
en vertrokken weder
hielden.
den
een
en
twintigftcn met den dag.
Den twintighften des morgens
trokken Onder weegs wiert den Ambafl~adeur
fpoeiden zy weder weg
over den ftroom Kiang, en quamen door eenige barkiers die van Suchu
bericht , dat Koning Sindes middags aen de Stzdt Sinkiangfoe quamen
te landen. Op d'aenkomfte aldaer, g/amongaAdaei met zijn omflag zouzond d' Ambafladeur den Sekritaris de gekomen wezen , om voorts naer
aen den Syonkin, de broeder van een Peking tegaen.
der Lepous in Peking , en liet zijne
Des namiddags bragten zy het aen
Hoogheit verzoeken hy doch fpoe- deStzdtSanghfu: hielden nachtrufte
dige afvaerding aldaer mogt beko- des anderen daegs in de Stadt Uchinmen ook bood onder eenigedienft- jeeti: quamen des avonts den vieren
plegingen al wat hy had te zijnen twintigften aen het dorp Xuciqua»,
dienfte aen, Waer op zijne Hoog- twee mijlen van Sucheu gelegen, voor
heit zoude gezeid hebben volgens een tolhuis al waer zy bleven leggen
verflag van den Sekritaris , na zijne en nacht- ruft hielden.
Des anderen daeghs 's morgens
Wederkomfte
D' Ambafladeur, alzoo hy aldaer fchooten zy door den boom ^n quavan gene barken hoefde te verwifl'e- men des namiddags aen de Noorder
alwaer twee
len kon vertrekken, als 't hem gelief- voor-ftadt van Suchu
de. Korts na de wederkomfte van den zwarten van het volk der twee zonen
Sekritaris, quam in de bark de voor- van Koningh Singlamong aen boort
enden des Ambafl^adeurs quamen, en zeiden
drager van zijne Hoogheid
Ambafladeur uit zijns meeftersnaem dat hunne meefters, een maentgelemet bonen-zap befchenken: en met den te lande voor uit naer Peking
een van wegen zijnen Heer eenige pi- waren gegaen en zy lieden nu met
ftolen te koop verzoeken. Dies hem het reis tuig volgden. De Koning Sind'Ambafladeur door den tolk Mou- glamong , voegden zy daer by was
rits een paer nefl^ns een dubbeld liet noch in Hokfiemv en zou aldaer ook
toebrengen. Met grote dankzeggin- verblijven :dies het zeggen van de barge wiert het zelve by hem acngeno- kiers leugenachtig bevonden wiert.
men infgelijx kreeg de voordrager Des namiddags ten drie uuren qua:
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tot een vereering een vierendeel fluks

men zy aen deWefter-poortevan5«-

Perpetuaen.

chu ter nacht-rufté.

Zeker Hopman die het gebied in
deze Stadt over duizent man, enden
Ambafladeur in 't opreizen met eenige ververfching befchenken had
quam hem weder verwellekomen, die
in vergelding met vijf el flamet be,

giftigt wiert.

Den een en twintigften vertrokken
zy weder van de Stad

en
Aldaer

Sinkfianfoe

voeren buiten de Stadt om.

j

Alhier ontmoeten den onzen twee
weermakers, of duivel-jagers,ofvi'aerzeggers,of tooveraers,d'een een mans

en d'andereen vrouws perzoon beide in cierlijk gewaet: gelijk dier velen in Sina om her zwerven en om
een klein gewin hunnen dienftinhet
voorzeggen van voor of tegenfpoet,
en goeden wint te befcharen aenbie,

,

den.

Deze vervoegden

zich ook by

d'onzen

,:
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hun kunfl tot bevor- vocht van de rijs te weiken heeft gedering der reize, in 't werk te flellen: legen. Dees drank wort zeer hoogh
maer hadden die weinig luchts op by de Sinefen gewaerdeert is van
llerk van krachten,
dufdanige voorfpellingen en overna- goede fmake
tuurlijke werken: dies zy hen met een en zoet en Ueflelijk van geur. Zijn
d'onzen

,

,

••

,

naem is Tangcieu

kleine vereeringe afwezen.

,

dat 's geiten wijn.
,

Inde vijfde laudflreke Hinboa des
Breder wort van deze konftenarye
in'tvervolg, in de befchrijvinge des lan dfchaps van Chekiang wort de beKeizcrrijks van Sinao^pag. 131. ge- fte drank van geheel Sina uit rijs en
water gekookt.
fprooken.
Denzes cntwintigften, des morHet Opper-hooft dier plaetfe
quam den Ambafladeur en zijn voor- gens, verlieten zy de grote Stadt Sunacmfle gevolg als Konftantyn Nold cheuweóet met een goede wint en
en Putmcins met zekeren geurigen quamen des avonts noch tot buiten
drank befchenken:waer voor hem,in de zuider voorftadt van Vkiajeen.
,

,

,

vergelding eenige elle flamet, vereert wierden.

Deze flad Vkiajeen is een net bebouwt

wel gefterkte muuren rontom hoewel niet zeer groot. d'InVelerlei drank uit rijs getrokken
vijfIn
de
woonders erneren zich met den
gebruik.
deSinefenin
isby
landkoop -handel en land -bouw. Zy
de landllreke Fuencheuju des
fchaps van Xer.(i heeft men een zeer vertrokken des morgens \yeder van
dan daer en maekten, het na ontrent drie
edelen drank niet flechter
Franfche of Rijnfche wijn. Hy is ge- mijlen en een halve varens,tegens den
mackt van rijs en jonge geiten vlees avond, dichenfchielijk quam overaen den trek-weg vaft , ter
\velklaefl:e,gekruit op een zonderlin- vallen
nachtrufte,
ge wijze flechts in d'uitgetrokken
ftedeken
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Den acht en twintigfien
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den Konlon te gaen, had hy
gens vertrokken ry weder van daer: zich des volgenden uchtens derdes voormiddaghs voorby de ftad waerts gefpoeir.en fijne Hoogheit des
Kiangfoe, en traden alzoo uit het land- Ambafladeurs briefje zoo als hy ter
fchap yxnNanking in dat van Chekuwg: poortc van zijn hofquam uitgereden,
des nachts quanien zy aen het dorp (om fekercn groten Heer,daegs te vore van Hokjieuw aldaeraengekomen,
Simming ter rulle.
Den negen en twintighften ver- te verwellekomcn ,) overgelevert eii
trokken zy weder, quamen des voor- daer op ten antwoord bekomen:zijne
middags voorby de Had Ukiajeen en Hoogheid den Heer Ambafladeur
braghten het des avonts aen 't dorp voor zijne hcufche beleeftheit zeer
Tanghey, de rufl plaetfe des nachts. bedankte,cn zijne Edclheid,als 't haer
Den dertigften quamen zy in de geliefde, te zullen verwachten.
noorder voorltad van Hanklietiiv,soor
Ondertuflchen voeren de vaertuieen Tol-huis daer de vaert met een tuigen zoo verre de voorftadtin, tot
fchip-brugh gefloten was. Derhalve datzevoor een dam quamen te fluilietd'Ambaitadeur verzoeken, of de ten en bleven aldacr leggen. Den
felvegeopent,en debarken daer door tweeden quam de Toya dier plaetfe
mogten geraken maer de wachters dcw AmbalTadeur in de bark verwelantwoorden daer eerlt orde van den lekomen. Den derden droeg zich
Poutsjenjy,o('s Keizers Rent-meefter niets toe. Den vierden wierden de
molle komen. DiesdeSekritaris Van goederen en reis-tuig uit de barken
der Does noch 's avonts na Hankfieuiv, geloft en over den dam in zes kleine
by den Velthecr en A'o^^öw, gezonden andere barken geladen:met de welke
wierd, met een fchriftelijk briefje
des morgens \toegPutmjfjs en ^att der
welk, naer eenige dienllpleginge.niet Does vertrokken om na d'andere zijanders inhiel, als fpoedige afvaerdin- de van de Siadt in grote barken gege te mogen erlangen en als of hare bragtte worden. D'Ambafladeur.nefHoogheden geliefde de Ambafllideur (cnsNeleleii weinig ge volg,gingen te
haer ook quam begroeten. Daer en bo- lande voor uit, om orde op de batken
ven wiert den Sekritaris mondeling en infcheeping der goederen te Helbelall te vragen zoo wanneer hare len. Des morgens, den zeften.wierden
Hoogheden toellonde de Heer Am- de goederen in de grote barken gebafl^ideur haer quam fpreken of hy bragt
en vertrokken den zevenden
als dan de fchenkaedje , daer van aen
des morgens van de zuider voorftadt
hare Hoogheden d' ontwerpen op van Hankjieuiv, en quamen des namidzijne opreize was vertoont neffèns dags aen deftadc ioejcnjeen: den ne2ichnioghte brengen.
genden aen Nienchejoe : en deden den.
Wijnvan
Des morgens,den eerflen
tienden het vlek Lat.quiAen
alwaer
maend,wierd de boom geopent dies de grote barken in kleine vaertuigen
d'Ambafladeur met den ganfchen na- verandert wierden naerdien de refleep daer door fchoot. Korts daer na vier aldaer zeer droog begon te worquam de Sekritaris weder aen boort, den. Dies zy zich des middags dermet verhael hoe hy des voorigen waerds begaven en wierden by den
avonts al heel laet noch tot den Veld- zelven onder het gejuig van verfcheiheerwas ge weeft doch geen gehoor de fpeeltuigen ontfangen en onder
had kunnen erlangen. Op het briefje, 't IVayang fpelen welonthaelt.Tegen
hem door zijnen voordrager ver- den avontfcheidenfy weder wel vertoont had hy ten antwoort laten we- genoegt en vertrokken den twaleften, des morgens vroegh eenen Manden 's morgens na't overfchepen der
darijn om den Ambafladeur door de goederen in twalcf kleine barken .weboom te helpen en voorts te zijnen der van het vlek Z.;«(/«/, en quamen
huize te geleiden, te zullen zenden. den dertienden aen de ftadt Longucn
Dan na dien het te laet was, wanneer den veertienden aen de ftad Kietfieu.
de Sekritaris V4n den Veldheer ging, Des avonds den zcfticnden quam
d'AmBhl)
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ken, van

d'Ambiiniideur met zijne bark aen
\Dor^Sinhoe: doch bleven demee-

Potttchinfoe

\\.-x<\

,

voor

llroom af en namen de naclit-rufiie*
aen eea \vacht-i)laeife,teg€n over het
,

barken onder den nafleep horende,achter, welke door de droogte der
Reviereen herde af-wateringh niet
konden volden; hoewel alle den zeventiendcn^les morgens aldaer ge
Ite

di<t

,

Dorp Siphea gelegen.
|

|

lukkelijk mede quamen te lande. De
Ambaiïïideiir en zijn gevolgh wierden in het zelve huis gebraght, daer
in de opreize gehuisvefl waren,
Aenflonts wierd alles vervaerdigt,
om over het geberghte te reizen,
Wanneer de Ambaltadcur bevond,
dat tot het dragen der goederen en
perzoonen over 't gebergte driehondert vijftigh Koelys van noode waren, vroegh hy derhalve aen de Geleids-Mandarijns hoe veel Koelys,
om de goederen over 't gebergte te
dragen, uit 's Keizers orde door de

zy

j

'

Den zes en twintigften vertrokken
zywedervandaer, enquamen,naontrent twee mijlen gevordert te hebben, byeenkiippigeplaetlè, alwaer
de reviere vry ondiep was. Door de
felleafwaterin2, wierd een van des
AmbafTadeurs barken alsmede die
van den Mandarijn HinLiuja tegens
de klippen aengefmeten waer door
de zelve vry lek wierden
met nat
worden van eenige der Kompanjies
goederen. De nacht ruftewasaencen
dorpje, daer by ook een waGht-pla.ets
,

:

j

i

{

,

ftont.

Den acht en

:

twintigften wierd de

weder voor een wachtplaetfe gehouden enhet dennegen
en twintigften des middags aen de
ilidAiennigjoe gebragt
daer zy tot
nacht-rufte

:

waren befchikt. Waer op zy
hem dienden van hondert vier en
tachtigh zonder meer. En dewijl een
Pirnpous

,

,

:

des anderen daegs bleven leggen,

,

Den dertigften voorderden zy door
Ambafladeur tot Fojenjeen ge- de herde afwatering zoodanig hunne
zeid had hy aldaer zoo veel dragers, reize dat zy den laetften aen de ftad
om de goederen over het gebergte te /e}ipi»^foehnden die zy bevonden,
dragen,klaer zoude vinden zo zond federt hun vertrek van daer in Louwhy den achtienden fmorgens vroeg, maent verleden, wel voor een derden
deSekritaris na het ftedeken Tjangtjen deel door den brant vernielt was.
van het volk des Veldheers van Hank-

(leuyden

,

,

:

:

,

anderhalve mijle van daer gelegen
alvvaer de Mandarijn die het gezagh
over dit Dorp had, zijn verblijf hield,
ten einde te verhemen wat orde de
zelve van den Veldheer van HankJieuiv had. Rond uit verklaerde dees
tegen den Sekritaris, van gene ande
re orde
aengaende de Koelys als
die van de Pirnpous te weten. Dies de
Ambadadeur datelijk orde tot het hu
ren van hondert vijftigh Koel)s gaf.en vertrok des anderen daeghs met
de zelve, en de helft der goederen
en volk voor uit te volgen door Nohel, Putmans, en den 6'ekritaris en
Toorder gevolgh en quam den twee
en twintighften tot Poutchinfoe, in het
landfchap van Foktett: gelijk den drie
en twintighften Nobel Putmans en
l'an der Does; dankende Gode,die hen
zoo gelukkelijk over die hooge,fteile
en gevacrlijke bergen geholpen had.
Den vijf en twintigften, voeren zy,
»a het in fchepen der goederen in bar-

Den eerrten van Slacht-maent vertrok d'AmbaiTIideur met zijn gevolg
weder van daer:en quam hem des namiddags onverwacht, twintig Lys van
het dorp Sukauw
Koopman David
HarthoHiver en eenige andere \M\Hokfeuw te gemoet met berecht van den
toeftant der Kompanjies zaken al-

:

,

,

,

,

,

Tegens den avond quamen zy

daer.

aen het dorp Sukauw
ter nacht-rufte

:

gefamentlijk

,

verlieten het zelve

den tweeden voor dag en deden eindelijk 's namiddags Lamthay, de voorftad van Hokfieu aen na een uitreize
van negen maenden en twalef dagen.
Gekomen dan met eikanderen in
hun oude herberg^ huis,vonden zy aldaer dtn Toucy LiulaHJa : die hen aenzeide en fchriftelijkc orde van den
Veldheer vertoonde dat al de mede
gebragte goederen moften bezocht
werden. D'Ambafladeur antwoorde
hem die maniere van doen hem
vreemt voor te komen en nooit ge:

:

,

:

•

,

,

I

,

,

hoort

van S/im

,

sfTujfiHg.

hoort hebben, datmendesAmbaflaook dat
deurs goederen bezocht
of
elders
opdereize
Peking,
zulx in
niet was gevergt Dan begeerde de

zoo veel voor de Hollanders gedaen:
dat het hem twee duizeatteylen, en

j

:

den Veltheer zijn ampt gekofthad.
Waer op d'AmbaiTadeur weder antwooide: wathemaenging, al wat in
zijn magt was, wilde hygaerne befteden, ten dicnftedesOnder-konings.
Wat den Vdtheer of twee duizent
Teylen belangde daer van was hem
niets bewuft. Dan van herten was het
hem lect datgeenbctertydinge van
boven was gekomen; hoewel hy daer
niet anders in konde doen. Hierop
was't zeggen vanden Onder-koning,
dathy zulx flechts zeide, opdathet
d'AmbalKideur weten zoude. Zeide
voorts: het was daer van genoech
men had daer van te zwijgen. Daer na
wierden de tafelen metfpijzevoortgebragt; hoewel zoo nietgeftoffeert,
als voorhene. Na een weinig daer van
genutcigt te hebben,fcheide d'Ambaffadeur met goet genoegen. Inhetaffcheit nemen beval d'Onder-Koning
den AmbafTadeur, van tot den Velt

Veldheerhetmet gewelt, hy konde
zijneorde volgen, en van des Ambafladeurskille beginnen.
Ditantwoort deed hem een weinig

van zijn voornemen af-flaen met
toeflaen daer en boven de kift van de
AmbafTadeur als ook die van de aenzienelijklle onbezocht zouden binnengebragtworden-.maerdievanhet
voorder gevolg dcfgelijx dekaflen
niet de reft der fchenkaedje-goederen, mogten niet verfchoont worden.
De zelve derhalve binnen gebragt en
geopenr,wiert al wat 'er in was, op gefchreven waer mede Toucy Liulauja
tot op den middagh bezigh was.
Des morgens den vierden quam
buurman Lapora en de Mandarijn
van hun herbergs- huis
den Ambailadeur aendienen dat de Onder-

*

:

,

,

,

,

,

I

;

j

:

:

,

,

,

,

,

koningh Singlamong zijne Ed om
te verv, ellekomen te hoof liet ver
zoeken. Dies zy zich gezamentlijk
derwaerts begaven, en werden by zijneHoogheidfeer vriendelijk verwei
lekoomt en ontfangen. Na hetaf-leggen der dienft-plegingen wederzijde
ling, vraeghded' Onder-koning den
Ambafiadeur:ofhy hen voor het vertrek naer Peking van al hun wedervaren de waerheid niet had gezeit. Zy
hadden hem niet willen gelooven;
maer zy konden die nu in Peking
zelfs waren geweeft.daer van ooi dee
len en getuigen, dathy een man van

,

|

,

j

heer

,

,

vvaerhcit was.

Het goet herte van

:

i

!

i

:

1

daer op:die zaken

waren flechts uitterlijk; maer hadhy

Gekomen

,

'

:

5/»_^/«jw<?«i5

eens te gaen.

:

zij-

deur daer op, washengenoechzaem
bekent en zou de Heer Generael tot
Batavia voor zijne gunfte v/eldankbaer wezen. Wel was hen ook bewuft.
dattotd'ereenbeleeftheit, diehenin
Pfyf/»^ door de Keizer, TiiiJws,¥^onmgen,Lipouiu en andere groote Heeren
was aengedaen, des Konings voorfchrijvenfeer veel geholpen liad: ook
verhoopte hy,dat uit ditGezantfchap
nu een nader vrientfchap, tot nut en
voordeel van beiden land aert,zoude

mede

dan in het voorhof van den Onderkoning, zeide een der geleids-Mandarijns,die hem tot den Veltheer zouby zoo verre het den
de geleiden
Veltheer niet gelegen quam, om den
Heer Ambafladeur gehoor tegeven,
hy dan maer weder naerde Loogie
zoude keeren. Dies d'Amballadeur
in het voorhof van den Onderkoning
bleef, en zonddenSekritaris Van der
£)(;fj,nefïens den tolk ri'^/^rf^f, tot den
Velrheer ten emde te vernemen oi
het hem gelegen zoude komen, om
denAmbalTadeur geboorte verlenen.
Zy dan naeenig wachten weder gekeert,bragten voorantwoort: datde
Veltheer hen ten antwoort hadde laten weten het gene maniere te zijn
wanneer men by A^w Onder koning
was geweeft, opdien zelven dagby
hem ter begroeting quame. Zijne Ed.
mofte morgen vroeg komen :als wanneer hy gehoor zoude verlenen. Dies
donzen zich weder gezamentlijk te

ne Majefteit, antwoorde d'Ambaiïa-

volgen.

^7p

:

'

,

|

huiswaerts begaven. Gekomen in'tloi

gement, vonden zyaldaerdenManchrijttLiuLmja, metuitdrukkelijken

vanfijneHoogh^ de Veltheer, om,
de reft der kiften, die op giftere niet

laft
|

j

I

Bl?l> 2

be-
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het rekening fluiien en ook de
waren te bezoeken
wcikzy zonder tegenfpreken lieten goederen van verleden jaer,

be7.ocht

:

,

:

j

der

me-

Na dit befcliiktwas wa- de die van Peking waren weder gekomen te mogen verkoopen ten einzy weder gefcheiden.

gcfciiieden.

ren

rell
als

,

I

,

1

Desavontsin't gebed wierd om
verfcheide redenen en inzichten, beft
,

j

,

geoordeelt, ter komfte des volgenden daeghs aen den Veltheer
de
eerfte bezoeking flechts metdienftplegin«h t'eindigen, zonder ergens

'

,

de d'Ambafladeur zich tot de reize
naer Batavia moght vervaerdigen.
Wel wift hy
diende de Veldheer
,

daerop, dat defchulden moflen betaelt worden
maer had ook eenen
briefvan den Keizer bekomen waer
vantefpreken: maer hem bekent te by den onzen het verkoopen der goemaken
dat d'Ambafladeur zijner deren wierd verboden. Waer op de
hoogheid hadde voorteftelleii: het Ambafladeur hem tegemoet voerde
welk haer ter gelegener tijd by ge- dat hy vermeinde , zulx in Peking
fchrift zoude bekentgemaekt worde.
wasteverftaen van de nieuwe aengeDes morgens, den vijfden, bega- komen goederen: maer hy verzocht
venzy zich dan naer den Veldheer, de handel die verleden jaer door
enquamen.naeenigentijdwachtens, den Keizer was toegeftaen moght
voor den zei ven ter gehoor. D' Am- voltrokken daer en boven het zilver 't geen zy uit Peking^ hadden gebafl^ideur wierd aen zijne linke hand
(de hoge byde Tartars) opeenftoel, braght
en aldaer by der hand was
een weinigh beneden den zijnen ge- gebleven befteet worden als wanftelt te zitten gewezen Nobel, Hartneer het zilver aldaer in 't land zou
kouweren het ander gevoigh wat la- blijven 't welk anders weghgcvoert
ger, aen zijne rechte hant op ftoelen wierde.
en banken.
De Veldheer daer weer opt hy moTer zeet gekomen nam d'Am- fte volgen de orde van den Keizer :gebafladeur, op het zwijgen van den lijk de Ambafladeur d'orde vanden
Veldheer, het woord: en zeide: Generael achtervolgen: en mogt men
zeer verblijd te wezen Talauja in ge- geen verbooden ware koopen en verzontheid te zien, en voorzijnaen- voeren.- niet tegenftaendehy mede
gezicht te mogen verfchijnen. Waer welverftont, dat het beft waer, het
op hy alleenlijk antwoorde het ge- zilver daer te lande bleef,
bruikelijk te zijn, men vreemde heeEindelijk verzocht d' Ambaflaren, als die aldaer quamen, gehoor deur, dan alleenlijk eenigen voorverleende.
Dies de Ambafladeur raet aen de fchepen te mogen zenvoort voer hoe 't gezandfchap als nu den het welk de Veldheer toeftont:
volbraghtwas
en hy des Keizers, en zoude^d' Ambafladeur flechts de
als ook de brieven van de Lipous by
lijfte daer van op fchrift geven. Waer
hem had de welke geflooten aen op d' Ambafladeur zeide hy Talauja
den Heer Generael moften overgele- niet langer derfde ophouden enververt worden
zulx zy nu
waer op het antdewijl zocht af-fcheid
7lj/iï«y<jjwoort aldaer zoo veel als des woord van den Veldheer was: zeer
Keizers was, hem in allen delen zou- verblijd te zijn zoodanige beleefde
den trachten te gehoorzamen. Waer woorden vanden Heer Ambafl!adeur
op de Veldheer niets zeide maer te hebben verftaen. Hier op vertrok
na genomen afvraegde,naeenweinigzwijge,naA'ö- de Ambafl^adeur
^f/, endesAmbafladeurszoon. Hier fcheid.
na zeide des Veldheers tolk: zoo de;
D'Ambafladeur gekomen in zijn
Ambafliideur iets te verzoeken had, logement vond goet
dewijl hem
,
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het zelve zijne Hoogheid alsnumo-

bekent maken. Derhalve d'Am
Veldheer liet verzoe
ken; dat dekoopluiden hunne fchul
den moghten invorderen en hunne
fte

bafl^adcur ^ti\

;

toegeftaen v;as

eenige ververfchinge voor de fchepen te zenden, zich
van de gelcgentheid te dienen, en het
Yhüijclitlverjum met de papierenen
befcheiden recht toe naer Batavia te
zen,

vanSina,ofTaifing.

zenden,

om

landeis voor dezen veei gunde van
de voorige Komhons hadden genoo
ten iufgelijx verhoopte hy aen zijne

de hooge regeeringalJ

daer dentoellanten uitflagh van zaken te verwittigen als ook den Veldheer en Komhon tot bevordering van
met het naerKompanjies zaken

(

:

:

Hoogheids gunde mede zoude declwezen- Waer op den A'y;wt/o«
vraeghde: of d'AmbaOadeur dePekingfe reize met gezonthcid hadJe
volbragc ? Het antwoord was hier op

,

achtigli

,

volgende befchenken

als.

:

1

'

Voor den Veldheer.
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j

van ja. Enhy aldaer zeergrooteeere
ontfangenhad,en metvrientfchapgefcheidenwas.Hyinfgelijx niet anders
zogt als van Hok/jeu ook ir. alle vrientWaer
fchap te mogen vertrekken.

j

Een halfJluk purper Laken.
Een ketting Bloet-korael.
Zes Mourijèn.
Twee Heerezaeien.

\

{

I

Tiueejli/ks Barn-fieen.

toe d'Ambadadeur zijner Hoogheids
hulpe verzocht. De A'ow/^oKantwoor-

i

Twee fluks Laken-ras.
Een Palm-houte Roer.
Twee Zeep-meffen.

de: datd'Amballadeur den '^chinkon
daer in de
in Pek/ng hadde gebraght
Keizer goet behagen had genomen.

!

^cezand'''^"'^'

:

Eenpaer Pijiolen.
Een Houwer-kling.

Waerom zou hy dan den Ambaila-

Tienflesjes Roezen-water.
Een (luk zwart Laken.

deurniet gunftigli wezen

?

Hy

was

hem onderwegen niet ontmoet, en
zou hem nu eenige ververfching tot

Voor den Kombon.
Eenfluk Karmozijn-root Laken.
Zes fluks Mourijèn.

I

Twee Heerezaeien.
Twee fluks groote Barnfteen.
Twee fluks Laken-rajfen.
Een keitingBloet-korael.
Een Roer.
Twee Zeep-meffen.

i

fchenkaedje laten toe komen. Een
weinigh tijds daer na liet de Kombon
vragen: ofd'Ambafladeurhaeftzoude vertrekken. Daerophyantwoorde alshet den Veldheer en Komhon
geliefde. Voorts dat hy nietgetwijof de red der goederen van
felt had
:

I

,

!

I

Eenfluk Perpetuaen.

;

TienjJesjes Roozen-water.

verleden jaer zouden hebben mogen
verkocht als ook het zilver tegens
:

koopmanfchappen omgezttworden:
maer dewijl d'Ambaffadeur van den
Veldheer hadde vernomen zulx met
moghte wezen zoo verzocht hy, om
alle moeite te fchuwcn, hoe eer hoe
:

Ten zelven dage gingh Nohel, vol-

,

by den Fak
of 'er liever te vertrekken en liever fchatoor Lapora, om te vernemen
eenige zijde tegens zilver of koop- de wilde lijden, dan tegens orde van
manfehappen zoude kunnen beko- den Keizer te doen. De Komlwn zeïmen worden maer wierd die zake de hier op hy daer van niet wel was
by Lapora zoo vol diflelen en door- onderrecht: maer vraeghde of de
nen bevonden datmen de onderhan Ambafladeurdan datelijk wilde verof wel noch eenigcn tijd
delingeaf fneed.
trekken
Daer op de AmbalTaDen zeilen, 's morgens, begaf zich vertoeven
d'Ambafladeur en zijn voornaemfle deur hem diende dat als de koopgevolgh na het hof van den Komhen
luiden hunne fchulden hadden ontom zijne Hoogheid te begroeten. Ge fangen en ailcs was vereffent hy
braght voor den zelven, na een gerui- hoe eer hoe liever wel wilde fcheep
men tijd wachtens ter gehoor wier- gaen. Waer na gene voordcre rededen de dienft-plegingen in gelijker nen vielen: maer fcheiden d' onzen,
voegen afgeleid als tot den Veld- na ecnige dienilpleginge, met goet

gens genomen

befluit

'

,

:

,

:

:

,

:

.

:

,

,

,

,

,

,

,

heer

:

als dat

was

d'Ambafladeur verblijd

Talauja in gezondheid te zien,
en voor zijn aengezicht te mogen
verfchijnen
met by voegen de Hol:

genoegen.
Onderwijle was Putmans met het
ontwerp van des Vcldhcers fchenkaedje, die de Ambafladeur des voorigen
Bbb
3
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gen daegs goct gevonden h;id acn den
ten hoove gewelven te vereeren
gaen, om acn zijne Hoogheid 't zeivetevertooncn maermofle, zonder gehoor te krijgen, weder keeren,
met laft om des volgenden daegs weder te komen.
Diesd'AmdafTadeur.den zevenden,
door Nohel en Putmans het deed hervatten, en ook met eenenden Konhon
't zijn aenbieden.
Maer deze voeren
niet beter, als /'«/wtj^/jr desdaeghste
voore, en konden mede by geen
van beide gehoor bekomen.
Op het ontwerp van des Veldhecrs
fchenkaedje, hen door den Tolk afgenomen en aen den Veldheer ver
toont, braght de Tolk tot befcheit:
de Veldheer gezeit had hy geene
fchenkaedje wilde aennemen.
Tegens den avont quamde Tolk
Kako indeloosje, met laft, om het
Jacht Blijsivijk te bezoeken.
Denachtften, des morgens, quamen, van wegen den Onder Koningh
Singlamong in de loosje dcjlTelfs voordrager Onkiko en Opper- faktoor,/owgfamja, met de naervolgende goederen
tot fchenkaedje brengen.

Keizerrijk

bafladeur te befchenken verzochten
echter, zijne edelheid deze kleinig:

f

1

,

1

:

,

t

heden

niet gehelde te

vcrfmadcnjmet

diergehjkej lichtplegingenmeer.Hec

1

\

|

i

'

was ook, voegden zy daer by hunnen meefter van herten lect, dat de
zaken der Hollanders aen het Pekingfe Hof geen beter uiiflag hadden
genomen hoewel hyverklaerde het
zelvezijnfchu'.tniettczijn maerten
,

:

|

:

tegendeele,

was geweefl
(

;'

'

zoo
,

in

veel
't

hem

doenelijk

werk had

geftelr.

om d'onfen te helpen,tot het bereiken
van hun oogwit. Dan 't fchecn of den
Keizer zulx niet had belieft: derhalvemoeften zy gedult hebben (de
wijl tegen des Keizers orde niet was
te doen,) enhicr na een beter hopen.
Wacr op d'Ambafïadeur antwoorder
hy den Onder-koning zeer bedankte,
en de floffèn, dewijl hy dezelve niet
:

vveigerenkonde.zouaennemen.Maer
wat van hunne zaken was wift hy
niet: gemerkt de brieven van den Kei,

zer en Lipouus gefloten hem overgelevert waeren, en belaft zoodanig aen
den Heer Generael tot Batavia t'overhandigen. En zouden d'onzen d'orde
daer in vermeit ('t zy hoe dezelve lag)
ftips achtervolgen;met by voegen van
Voor den Heer Generael.
diergelijke redenen meer.
Zedienfluks Zatijnen.
Wijders zeide d'Ambafladeur, hy
Twintigh Pelangs.
nu niet anders verzocht als de reft der
Vier Brokkades.
koopmanfchappen van den verleden
Zes hondert en tienfluks 'verfcheide jaere aen den man te mogen helpen,
Porceleinen.
en daer na te verrrekken zonder eeniEenpikolThée.
ge aenhoudinge op 't verkopen der nu
aengcbragte goederen te doen om
Voor den Heer Ambafladeur.
weder gene moeite te hebben van het
Acht fiuks Zatijnen.
befcheit van den Keizer af te wachten:
of dat derwaerts wiert gefchreven.
Tweeflukken Brokkades.
Tien Pelangs.
De voordrager en Opper faktoor
dienden hier op dat zy zulx den OnHondert fluks Porceleinen.
EenpikolThée.
der-koning wel zouden bekent maken dan 't zelve was een zake die
Voor HarthoHwer.
hem niet aengong:maer den Veltheer
Zes fluks Pelangs.
en Konhon. Dies had d' Ambafladeur
Twee (lukken Brokkades.
't zelve aen hen te verzoeken; als wanAcht Pelangs.
neer zy lieden met hunnen meefter
Een halve pi kol Thee.
daer over wel fpreken zouden. D'AmHondert Thee Kopjes.
bafladeur zeide, dat'er aenftontseen
Voorts wierd 'er by gezeit , d' On- briefje op dat ftuk klaer zoude wezen,
der-koning als nu tegenwoordig geen om by den Veltheer en Konhon gefraei goet had
gelijk hy wel wenfch- bragt te worden
't welk zy zeiden
te, om den Heer Generael en Am- zeer wel te zijn. Voorts wierden noch
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eenige dienftplegingen van wederzij- fchreef d'Ambanadeur, met den Fakdegebruik.t:\vaer na zy, begiftigt door toor Lap^ora, een briefjcaenden Koden Ambafiadeur met gefchcnken, ning Singlamon^ tot dankbaerheid
vertrokken. Korts na hun vertrek, vandefchenkaedje, des daegste vozond d'AmbafTadeur Putmans tot den re gezonden welk luide aldus
Dat het herte van Aen KoningloSvcs.Veldheer, met het naevolgend briefglamong tet di Hollanders , en eok tot
je
welk aldus luide
D'' Amhaffadeur heeft met een brief den Ambafjadeur is genegen
heeft de
van Talauja verjtaen hoe drie Hol- Amhaffadetir op zijne aenkomfle alhier
landfchefchepen tot Tinghay waren ge- in Hokfieuw vernomen. Dat de eere en
die den Ambaffadeur iH
komen, om den Ambajjudeur te halen: vriendjehaf
Pekingheeft ontfangen door degunjle
als ook eenfcheepje /» 't verby varen
om brieven van den en voorfchrijven van den Koning zijn
'7jan Japan aldaer
was aengekomen. Ta- voortgekomen, ivil d'Ambanadeur niet
Amhajfadeur
lauja heeft gelteven te geladen : d'Am- twijfelen.
De Ambaffadeur verklaert dat hy^Gez.andbaffadeur op 'tfpoedighfie naer beneden
''^'
zoude zenden met la ft tot het vertrek in deze * Chinkon niet anders
ais
van
de
daer.
eere van het Hollandjche Rijk
dezer driefchepen
en
D' Ambaffadeur heeft in Peking i7(f» denGenerael van Batavia, en ook van
de Lipouus bekent gemaekt: hoe drie den Ambafjadeur, zoo veel moge lijk was,
fchepen van Batavia zouden komen om heeft zoeken te bewaren. Nu is de Amden Ambaffadeur te halen.
bafjadeur op 't hooghfle verblijd
dat
D'AmbaJJadeur heeft niet beter ge- des Koninghs Singlamongs herte tot
weten, ofdereftvanden handel door den Amba^adeurisvolliandigh genegen
den Keizer verleden jare toeqefiaen zou- gebleven en acht de fchenkaedje vak
de hebben mogen voltrokken worden. een zoo grooten Koningzeer groot.
Daerotn verzoekt d' Ambaffadeur de rejl
Dat de Koningh den Heer Generaelcp
der goederen {daer van de lijflen effens B^tzwiz heeft believen te befihenken is
gaet) mogen verkocht worden op zooda- des Koninghs beleefthei-d.
Dat de Koningh den Ambaffadeur ook
nige wijze, als in Peking is gefchiet : als
wanneer de Ambaffadeur wel haefl met heeft believen te bejchen ken is des Kaaldefchepen en omjlagh zal kunnen ver- ninghs genegentheid en goedheid,
trekken.
D' Ambafjadeurbevindzich daer door
De AmbaffaAeur zoude noch meer op V hooghjie vergenoeght en dankbaer.
hertzeeren dr oefloeid hebben, zoo wan- Maer d'Ambanadeur beviniook dat dit
neer noch meer moeielijkheden quamen genoegen met een groot e begeerte is verom te weten hoedanigh en
t'ontjiaen. En om met 'er daet te betoo- gem-engt
nen d.it d" Ambaffadeur niet alleen met op wat wijze de Ambaffadeur zijn dankwoorden ; maer met 'er daet Talauja baerheid zal kunnen betoonen. Daerom
volkomen zoekt en wilgehoorzamen ,zoo wenjcht de Ambaffadeur door den Koverzoekt de Ambaffadeur zeer ootmoe- ningh ofiemant anders te mogen bericht
digh aen Talauja
by zoo verre de refl werden : of de AmbaffaAeur ge duur endjr goederen niet kunnen verkocht wor- de zijn aenwezen alhier ofwel op Bataden Talauja gelieft den Ambaffadeur via, ofwaer dat het zoude mogen wezen
om met alle de of komen te geraken eenigen aengenaverlof te verleenen
Hollanders en omfla^h op't fpoedighfte men dienji aen den Koningh zoudemote mogen vertrekken : als wanneer in g.n doen. Hetwelk by zoo verre het in
korte dagen genefchepen meer zullen ge- des Ambaffadettrs maghtzalwezen zoo
zien worden.
zal de Ambaffadeur het voor een groot
Putmans weder te ruch gekeert geluk achten te mogen betoonen, dat
deed verflagh niet alleen geen ge- de Ambaffadeur meer achtingh maekt
hoor gekregen te hebben maer dat van wel te doen als wel te fpreken of
de Veldheer zelf de brieven niet had fchrijven.
willen aen vaerden.
Den dertien den des morgens,
Deja negenden, des morgens. vertrok de S€kritarisr.7«^f/-Z)<?<rj. be,

:

:

,

,

,

,

,

,

;

,

|

,

,

\

,

,

\

,

;

I

,

,

j

[

,

,

,

:

\

'

,

*

,

]

\

,

\

I

)

\

\

,

,

|

,

'

'

,

\

,

,

,

,

,

,

\

j

'

,

'.

,

,

:

,

\

,

I

nei-

.

Derde Gezandfcbap

384

,

Keizerrijk

tia't

Berkma» en de Tolk Peking tsoch ergens in Sina bem zhIx
Maurits met eenSinecfch vaettuigh was voorgekomen.
Na zijne wederkomfte deed Hartna de Neerlandfche haven cnTinghay,
avonts
te
VOOhouwer
hoe de Toucy voorverflag
om, volgcnsbefluit des
ren genomen 't Fluitje Hilverzum en noemt zich by den Ambafladcur liet
verontfchuldigen van zijn fchultniec
't Hoekerboetje de Pimpel af te vaerftaet
der
te zijn. De lacftc fchriftclijke orde
fche
digen defgelijks den
penteneemen. Na hun vertrek quam had hy nietaen den Heer Ambafla
de ToMcy den Ambafladeur aenzeg- deur; maeracn de Tolken gezonden ,
gen hoe de Veltheer en Konhon al de om naer eenige bondclkens gazen te
die niet wel door zijn
en vernemen
rcfl: der goederen wilde koopen
men die opeen behoorlijke prijs op volk waren aengeteikenr. Ookontfchrift zoude ftellen: als wanneer de fing hy niet als alle beleeftheit van
Veltheer en Konhon hunne Faktoors den AmbalTïideur maer het bezoezouden buiten zenden, om dezelve ken was door orde van den Veltheer
te koopen en ingereden gelde beta- gefchiet. Kyzou morgen kernen om
len. D'AmbafTadeur wees hen by de fijnefchult te betalen:ook eenige goeKoopluiden die daer van een aente- deren voor den Veltheer en Konben
kening en lijflemaekten, enaen hen uitleggen, om te kopen. Dereftzou
dan aen d' andere mogen verkocht
overgaven.
ne(fei\sNicoLies
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Den

en

veertienden

worden
gelijk ook d'uitflaendc
fchulden zouden betaelt en in de Logie gebragh t worden
Den zeventienden quam de Toucy
Liulauja met een briefje van de refl der

vijftienden

:

droegh zich niets toe.

Den zeflienden quam een

dienaer

van den Toucy met een fchriftelijker
orde van den Veltheer.zoo hy zeide:
welk inhield, dat de Pakhuizen zou- goederen die by hem waren op prijs
den bezocht worden ook eenige ga- geftelt, gelijk de Veltheer tn Konhon
zen met het gezantfchap waeren ge- dezelve wilden in koop aennemen.
D'Ambafladcur liet door Harthoukoomcn, als anders. D'AmbafTadeur
Hartwer
aen den Toucy zeggen: dat hy hem
zond daer op den Koopman
houiver met den tolk de Haeze naer niet vertrouwde.en ook niet met hem
den Toucy met laft om mondeling te doen wilde hebben maer Hartbouaen den Ti/wcyhetnaervolgend te zeg- n'fr zelfs by den Veltheer oi Konhon
mofte gacn
om te vragen of deze
gen
Eerjl , dat (ie Toucy beliefde te heta- koo^ voor hare Hoogheden was.
Waer op als dan bcfcheit zoude gegelen hetgeen hy aen de Kotyipanjiefchaldigh was, een zomme van zeven hon- ven worden. Hier op verzocht de
Toucy
dat den volgenden morgen
dertteylen.
De» tweede : dat hem Toucy wel be- hartbouiver tot ïxjnen huize geheide
wuft was : hoe dat dejchult van noch vier te komen, als wanneer zy tezamen
duizent teylen van den verleden Ta- naer den Konhon zouden gaen , om
zulx tevragen. Dcsnamiddaghsqualauha ofVelt heer en andere van den ver
de
betalinge
men weder te Lantbay uit Tinghay en
leden jaere ivas : Ook dat hy
der zelve zou maken te verjc haffen en de Nederlancfche haven, de Sekritaris
Niklaes Berkman en
het zilver in de Logie mogt gehragt wor- van der Does
den.
Maurits Jan/en Vifch, met verflag van
Ten derde : dat de Amhaffadeur voor- den goeden toeftant ontrent defchetaen gene hezoekinge meer wilde gedo- pen en het verlangen onder het volk
gen als door uytelrukkelijken laft van alleen na vervcrfching was.
den Veltheer.
Des avoüts den veertienden wiert
Ten vierden : dat hy zoo verre het be- door den Ambafl.uleur acnAobelen
zoeken van des yjmbaffadeurs kijl uit Harthouwer belaft zich des volgenden morgens ten huize van den Toucy
laft van den Veltheer was gefchiet het
dan welwas : des niet : dan d' Jmbaffa- te vervoegen
om volgens zijn verdeur daer over gehoont was : alzooin zoek gezanientlijk , als dan tot den
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Veldheer en a:o«^ö« te gaen: en vra- ingekomen waren, hy in korte dagen
gen of de koop voor hare Hooghe- welfcheepkondegaen. Waeropzydenwas: infgehjksaen wienzyhare lieden: rnen had hen de Ichuiden
fchenkaedjen wilden behandigtheb flechts op te geven :zy fouden wel orben
om daer niet in bedrogen te de ftellen, de zelve in drie dagen vol-^
worden. Eindehjk ernftigh te ver- daen waren. d'AmbafHideur daer op,
zoeken, om ververfchinge aen de indien zulx ware hy als dan in acht
of dat dagen wel tot vertrek zoude kunnen
fchepen te mogen zenden
anders d'Ambaiïadeur verzocht hoe vaerdigzijn. Voorts vraegde d'Ambaiïadeur aen hen ; of de onzen genieer hoe liever te vertrekken.
Des morgens dan, den achtienden, ge goederen zouden mogen koopen.
gingen Nohtl en Harthouiver na den Waeropzy antwoorden wel grove
Toucy, en gekomen met den zelven waren vanPorceiein enandretemohadden al- gen kopen hoewel zy eerft alles den
in 't hof van den Konbon
daer tot des namiddaghs gewacht; Veldheer zouden bekent maken, en
doch geen gehoor konnen bekomen: den Ambafiadeur dan antwoortbrenmaer was hen van wegen den Konhon gen. Ondertuilchen konden d'onzen
gezeght: dat zy lieden de fchenkaed- opfchriftflellen de ververfching, die
je-goederen, als mede d'opgegeve zy voor de reize benoodight waren
relt der koopmanfchappen flechts 't welk aenflonts wierd gedaen
en
üulauja
zouden
overToucy
den
aen
den
aen
Mandarijn Liulauja, na zy
handigen behalve de ketting bloet- het zelve na gezien hadden ter hand
koralen welke zy lieden op morgen geftelt.
Den twintighflen des morgens
zelfs
als wanneer hy hen gehoor
zoude verlenen, aen hem zelven mo- zond d' Ambalfadeur Noiel en/Z^/-/ilen overhandigen.
houwer meihetnaeiYohend verfoekTegensden avond quamde Toucy briefje te hoof, welk luide aldus:
d' Amhaljudeur zoekt in alle maniere
Liulauja dan in de logie, om deboven-genoemde goederen al tezamen Talauja te gehoorzamen en genoegen te
te halen
zeggende als toen d^xt\ geven. DePo\xi(\eï\ïy en K^cniy hehNohel en. Harthouiver met de bloet- henaendenAmhaQadeurgevraegt, wat
koralen op morgen niet behoefden te djg hy zoude kunnen vertrekken • d' Amkomen maer d'Ambaiïadeur over vajfadeur heeft geant ivoor t : hy op den
zes dagen zelf te hoof by den Konbon tivalefden dezer mane zal kunnen gereet
mofle vei^ifchijnen en als dan AQ\ivezen, om te vertrekken. Daeromvsrals zoekt d'Ambajjadeur aen Talauja, dat
bloet-koralen mede brengen
mede de rekeningh der u[ti}iAende de ververjching, tot de reis, volgens het
fchulden- Wyders zeide hy, dat de nevens gaende briefje gekocht en aen het
onzen in tien dagen zoudenmoeten Jchip tot Nanthay mogen gebragt wor;
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vertrekken.

den

De overgebleve goederen wierden hem dan, neffens de fchenkaedje
voornoemt ter hand geftelt: welk
hy noch voor een gedeelte des avonts
uit de logie liet brengen, en de red
des volgenden daegs.
Den negentienden verfcheenen
inde Logie Poutjien/j, ^'IJfenJy en de
voor- drager van den Veldheer, die
alleenlijk fcheenen gekomen te zijn,
om te vragen wanneer de Ambaüa
deur wel tot vertrekken zoude kunnen gereet zijn.
d'Ambaiïadeur gaf hen tot ant-

d'

Ambajjadeur verzoekt ook

Ta-

fip

mogen gekocht en aen boort gebraght werden : als Radix Sina Thee Anys grof
,

,

,

Porcelein eenige Stoffen, Stoelen
jes , en andere kleinigheden.
,

,

vvoort, dat als d'uitilaende fchulden

injgelijks't zilver en porceleinen.

lauja, dat d'ondsrflaende goederen

,
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Kas-

Nobelen Harthouwer, des naermiddaghs weder gekeert deden veriïag.
geen gehoor by den Veldheer te hebben kunnen krijgen: maer had, na
dat hem de brief door den Tolk was
toegebragt, hen ten antwoord laten
weten dat hy den A mbaiïadeur toeftont de ge-eifchte ververfchinge;
maer niet anders te mogen koopen.
WeiCcc
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en d.ierna tot den ^itfenfy mofte koen overmorgen tot den Veltkomltequamende Toucys
en Ihiyongianja mede in de logie: met heer en Poutjienjy, om met de zelve
aenzéggen hoe de Veldheer zich overdebovenltaende, als andere zanader opdes Ambafladeurs verzoek ken te fprekcn welk laeft d'Ambafberadenhad, entoeftontachtof tien flideuraennam na te zullen komen,
Des morgens dan den drie en
pikol Radix Sina te mogen koopen,
begaf zich d'Ambadadeur
twintigllen
zonder meer.
Den een en f.vintighflen droegh nt^tnsSohsl, Hartbouwer en andere
zichnictstoe. Den twee entwintig- naden A o///'(>;?, met zicli nemende een
als
ften quamen de Toticys LiuLmja en briefje der verkochte goedeten
ook de ketting bloet-korael, die zy
en zeggen
Hayon^loja in de logie
welk met den Heer op den vijtden dezer goer gevonden
dat hét volk
Ambalfadeur van Peking gekomen hadden, aen zijne Hoogheit onder
was.alhunnefloffen.onderweegge- andere goederen te vereeren gelijk
kocht.moften te berde brengen:\vant de Toucy Liidauja op den achtienden
fy hen die wilden afkopen. De Veld- dezer den onzen had aengezeght.
Gekomen in het gewoonelijk verheer begeerde zulx met gewelt, of
zou, by weigering, de kiften laten trek, vonden zy al daer7o«c>', die van
bezoeken, endeftofien, in het be- daer, kortsnahunnekomfte,by den
Aö«^o« geroepen wierd, en na zijne
zoeken bevonden, prijs maken.
wederkomfte den Ambafladeur heid' AmbalTadeur Uet dan al het volk
belafte
zeide:dat dewijl in fijn aenween
meiijk
roepen,
by den anderen
ieder, 't zy wie het ook zoude mogen zen, geduuriglijkzoo veel volks onwezen, niemantuitgezondert, (om in trent den zelvcn was, zijne Hooggene moeite te geraken) alzijneftof- heid voor beft oordeelde, men deketïcn voorden dagh te halen, en aen de tingh bloet-korael aen hem Liulauja
Laujaes voornoemt t'overhandigen. gave, om doorhem aen zijne HoogDitgefchiedeookdatelijk, en wier- heid, (die ander integenwoordigheit
den de weinige ftoffen, door hunne van zoo veel volks angftigh was de
Mandarijns in een kiftgeleit, enter zelve t'aenvaerden)terhantgeftelt te
[werden. HetgewichtenftukderkoLogie uitgebragt.
beralen konde hy by de reft der goedeOp den middag ging volgens
ren op het lijfl-brietje ftellen, indien
fluit, des avonts te vooren genomen,
Nobel X.Q hovetotden Koning 5/»?;/^- men hem niet vertrouwde:welk door
mong om zijne Hoogheid een ket- den Ambaftadeur dan ook gedaen
ting bloet-korael ter Ichenk aen te wiert. Zijne Hoogheid, zoo i/«/j»;j
bieden gelijk hy die ook zonder na zijne wederkomfte verklaerde,
eenige de minfteangftigheittebeto- had deze kettingh met groote genegentheitasnvaert. Weinigh tijts daer
nen, integenwoordigheit van alle zij
nehoo velingen, met grote dankzeg- na wierdd'Ambaftadeur mede by zijging aen vaerde. Onderwijle was weer ne Hoogheid gebragt. Gekomen ter
in de Logie verfcheenen deManda- zeer,zeidezijneHoogheid,naeeniwel zoude hy
rijn Z/«/^7«/<3 van wegen den Veltheer ge dienft plegingen
gacrne ontals
nu
degekoch
Amballïideur
den
en /v.ö«/^c«,brengende,voor
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tijds

na hunne weder-
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üulauja,
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DeesMan-

darijnverhaeldemede, dat het Jacht
Overveen en Balfour , welke d'overgelope Sinefevan ^(f/««^aldaerhad
aengebragt neflens Aew Heer Am
bafladeur niet mogt vertrekkenmiaer
,

aldaer fo lange verblijven,tot dat daer

over antwoort van den Keizer gekomen was. Insgclijx dat d' AmbalHideur op morgen eerft tot <^Q\\ Konbon,

haalt hebben

:

maeraengezien zijne

j

(Ed. noch by den Veltheer niet ware onthaelt, zoude hy ook zoo langh
wachten, tot dat zulx wasgefchiet.

1

d'AmbalTadeur bedankte hemhertelijken voor zijne genegentheid, en

verzocht, dewijl hun vertrek kort op
handen en men nu met het pakken
derj goederen bezig waren dat zijne
,

,

Hoüglieid

hem van het

gaftmael geliefde

:

van Sina, ofTaifin^.
t'ondchuldigen ,enhy deze bezoeking voor zoo veel en meer als
liefde

heceen gaftmael wasgewceft, zoude
achten. Zijne Hoogheid diendehier
op.haer te zullen bedenken, ea.indien

zyhem niec lieten nodigen,de goederen t' zijnen huizere zullen fchikken.
Vraegde voorts wanneer zijne Ed.

2g7
ne Hoogheid daer op met elkandre daer over gcfprokcn en goetgevondcn alle de fchepcn te laten vertrekken: maer éitMansiuwer had zulx
,

niet willen toeftaen en gezeidc aengezien over dit fchip na den Keizer
was gefchreven, 't zelve ook mofle afwachten tot dat'er befcheit op gekomen was. Derhalve ried hy ook den
,

:

,

tot het vertrek wel zoude konncn
vaerdig wezen. Het antvvoort was Amba/Fadeur het zelvealdaer relaten.
hier op
tegens den twalefden van Dan wat aanging het volk het zelhaere maen of zes en tvvintigftcn van ve zou alt zamcnfcheepgaen ook
onzemaent. Wel geviel dit den Ko- hadhy aen den Touzy daer van niets
ning die zich daer na ontfchuldigde, gezeit: maer dre, zijns vertrouwens,
dar hy den onzen niet kon toeftaen het uit zijn eigen zelf,ten einde d'A mhet urtvoercn van eenige zijde dof- balladeur des te eerder tot des fchips
fen met bybrengen het zijn fchuk verblijf zoude verflaen. d'Ambaflaniet was ; maer d'orde van den Kei- deur verzocht noch tot verfcheide
malen het fchip mogte vertrekken
zer zulx uitdrukkelijk verboodt.
Waeropd'AmbalTadeurhem dien- zeide ook zijn volk wel levens midde, hy orde zoude flellen, hetzelve delen van node hadden
waer het
ftelde
Hier
ook niet gefchiede.
na
fchip ganfch niet van voorzien was.
Ook vraegde d'Ambafladeur and'Ambafladeurhem delijfle en fchulden der verkochte overgebleve goe- dermale of dan al zijn volk van Lamderen
als mede het ontwerp zijner //;^ zoude mogen vertrekken enniefchenkaedje ter hand met by voeging, mant blijven; met verzoek, hy zich
d'Ambafladeur zijne Hoogheid voor ront uit wilde verklaren , om zich
de gunüe van het toeflaen des ver- daer na te fchikken. Hier op bequam
koops der overgebleve goederen, d'AmbalTadeur van den Onder -kozeer bedankte. Onder het nazien van ning ten antvvoort
d'Ambafladeur
de lijfte liet d'AmbafTadeur zijne over het fchip niet bekommertgeliefHooghcit ook zeggen (dewijl zy daer de te wezen hy zou zorge dragen,
niet van ophaelde) hoe de Mandarijn 't zelve van nootzakelijkheidt wel
LiuLmja dacgs te voore den Ambafla- wierde voorzien. Ja hy zelf, ingevaldeur was komen aenzeggen, dat het Ie de Keizer de koften niet wilde drafchip door d'ovcrgelope Sincfen al- gen, zoude het zelve uit zijne eige
daer van Quelang aengebragt neffèns beurze doen. Vraegde als toen of
den perfoon David Balfour die met de perfoon, met d'overgekomcn Sihetzelve was overgekomen, niet met nefen van QueUng gekomen in Lamden AmbafTadeur mogt vertrekken: thay was. Het antwoort was van ja.
maer hctfchip in de Neerlandfche ha- Dies d' Onder-Koning eenigzins van
ven en Biilfour ïOohngQ in Lamthay toon veranderde, en zeide: hy zoute verblijven had, tot dat dien aen- de met den Vclthecr fpreken of'ereegaende befcheitvan den Keizer zou nig volk zou verblijven of niet. Na
gekomen zijn werwaerts daer over noch eenige redenen over deze zaken
was gefchreven. Derhalve verzocht waren gevallen was het befluit het
d'AmbafTadeur het fchip neffcns d'an- fchip mofl blijven: wilde d'Ambafladere mogt vertrekken
naerdien het deur zoo lange blijven
tot dat het
zelve al zeeroudt en rot het verblijf zelve mede ging hy konde ondertufonbequaem was. Doch indien zulx fchen met de fc hepen na^<t'A7«e;overniet mogt weezen
d'Ambafladeur fteken. Wat aenging het volk zy
zoude betonen tegen d'orde van zouden daer over fpreken, of 'er ieden Keizer en zijne Hooghcit niet mant blijven zoude of niet.
te zullen doen
Wijders.was ookdcvragedcsAmmaer het fchip aldaer laten. Zy hadden
diende zij- bafl'adeurs , of door hem niet eenig
porCcc z
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zoude mogen

porceleiti oi Thee

ge- jilofTenuicmoght voeren: dewijl het

verbodcn vvacr was maer eenige kleinigheden van porcelein en andere,
aengezicn hy van een zoo verre reize gekomen was ftond hy den Ambalfadeur toe D'AmbafTadeur zeide,
hy Tulauja voor die van 't porcelein en

kochc worden wacr op zijns Hoogheide zoo wat dubbelzinnig antwoorde cerft of hy den Ambafliideur
maer zeide daer na
zulx tocftonc
verre buiten reden: men zou op een
lijfte 't getal van de perzonen op-geven om overllag wegens de vervcrfchinge te maken. Hierop verzocht
d'AmbalFadeur affcheit , en vertrok

:

?

:

,

:

:

andere als mede dat hy d' overgebleven goederen had mogen verkopen,
zeer bedankte met by voegen hy tegens TaLuijas orde niet zoude doen
en ook niet anders trachten (naerdicn
aen dit laefte affcheit veel gelegen
was) als in alle vriendfchap te fcheiden. Waer in Zijne Hoogheit genoegen nam en zeide voorts
hy had
van des Amballadeurs komfte niet
geweten, zoude anders hen watont,

,

alzoo.
het buitenhof

Gekomen in

,

vond

hy aldaer noch dcnMan Janjn Liidaitja dien hy vraegde of hy als nu noch
tot den ylfenfy behoefde te gaen. Des
antwoorde hy d' AmbalTadeur behoefdealsnu niet, gemerkt hyby den
Konhon niet vergalt was maer had
des volgenden daegs ten hoof by den
,

,

:

,

,

:

,

:

j

;

haelt

hebben

:

maer

als

\

nu verver-

fchinge buiten zenden. üeAmbalIadeur bedankte zijne Hoogheid voor

Veltheerte verfchijnen.

Desavontsin'tgcbedt quamA'o/5f/
den AmbalLdeur bekent maken, hoe zijnegenegentheid,en zeide, datals
hy dien naermiddagh met buurman 7alauja hen ververfchinge in plaets
Lapporazn eenen Fakroor van SingLi- van hen t' onthalen geliefde te zenmoftg weder over 't bemachtigen van den 't zelve hem op de reize beter te
pas zoude komen. En ziende, dat de
eenige zijde in befprek was geweeil
Velcheer van het verblijf van öz^tfri^^d-»
Koning
wel
de
enhid L-ipDorj gezeid
fprack hy denzelzijde aen 'de onze wilde leveren en mede niet repte
(gelijk
daegs
te vooren den
brengen
zoo
zy
hy
ven
laten
7/«g^jy
onder
pande
wilde
laten.
Konhon
had
gedaen
in
dezer voege
te
)
in Hokfieitw geit
Den vier en twintighften des mor aen Hoe de Toucys hem hadden gegens begaf de AmbalIIideur zich na zeidt, dathetfchip, metd'overgeloden Veldheer :by den welken na een peSinefen van Qud.ing gekomen; als
geruimen tijt wachtensin 't hof, hy mede de perzoon, die het zelve had
gebraght, aldaer moften blijven, tot
ter?ehoorgebraghtvviett.
zijne
zeide
zeet
dat befcheit van den Keizer daer over
ter
Gekomen
nu
zoude gekomen weezen. Dies verHoogheid het gezantfchap was
gedaen en kon zijne Ed. als 'them zocht d' Ambafladeur indien het
geliefde vertrekken: ook had hy moghelijk w'aere het fchip met hem
eenen brief van den Keizer bekomen, moghte vertrekken. Doch zoo zulx
waer in hem was belaft den AmbafTa- niet mogte wezen zoude d' Ambafmaer zoo fadcur TaLnqas geboden achtervoldeur niet op te houden
was
voort gen. De Veltheer na zich een weifpoedig als het mogelijk
zoo dat zijne Ed. nu al nig bedacht te hebben antwoorde,
te helpen
dat het fchip mofte blijven; maer of
tijt aldaer was gegeftelden
over den
d'Ambaliazijne Ed. volk tot Lamtbay wildelableven. Hy trachte, gaf
\
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dcur tot antwoord met als in vriend- ten blijven ftont in hacrekeure. Op
fchaptefcheiden en zoude, tegens het voeren daer over van eenige reden twalefden gelijk gezcgt was, ge- denen zeide d'Ambafradcur,7l/A7«;'^
reet zijn ja eerder vertrekken zoo gcliefdehemtegeloven.alseeneerlijk
zijne Hoogheit oordeelde zulx te man en 't was of 't volk daer in Lamhy echter 't daer
lang te wezen. Zoo d'AmbalTadeur, thay bleef of niet
was het antwoort van zijne Hoog- zoudelaten 't welk de Veltheer zeihy zoude zich,
heit, den twalefden dezer ging, het de zeer wel te zijn
aenging
zijde
wat
verblijf
van 't volk nadoch
dat
't
hygene
dan wel was:
der
,
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:
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va» S/na, ofTai^ng.
der beraden, -en door den Toucy antwoorc laten weten van gelijken zeide d' Amballideur mede te zullen
:

,

doen.

Ondettunèhen quam

aldaer

mede

de Konhon, die eerlt binnen in een kamer ging; maer na een weinig weder
gekomen ging op het afleggen van
eenige dieiillplegingen , neffens den
Veitheer zitten. Als toen begon d'Ambaluideur weder van het fchips-verWaer op de Veitbiiji op te halen.
heer zeide d'Ambairadeur behoeide
voor 't zelve gene vreze te hebben
hy zoude daer wel zorge voor dragen zulx dat den onzen niets zou
cnibreken: daer d'Ambafladeur zich
mede lier vergenoegen en leverde
als toen mede zoodanige lijfle der
verkochte overgcblevc goederen, en
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,
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:

j

I
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[

van zijne fchenkaedje aen hem over,
gelijk daegs te voore aen den Konhon
was gefchiet. Waer op d'Ambafladeur na een vriendelijk affcheit ge-

j

!

,

nomen te hebben

,

,

fcheide.

Des namiddags quam de

tolk van

den Veitheer den Ambafladeur bekent maken dat den Veitheer zelf,
neffèns den Konhon enManichuwerïn
deLogie zoude komen, om de goederen te bezoeken

!

I

j

I

in 'tgebedtvaft

aengezien de Vcldheergeals in des AmbalTadeurs
keure had geftelt, of men aldaer eenig
volk wilde laten of niet tot verblijf
van eenig volk niet zoude verftaen
maer ingevalle daer weder van opge
zich te houden, of zy
haclt wiert
daer gacrne iemant wilden laten blijven: want het kennelijk was, zy doch
altijts het tegendeel met d'onzen wilden desgelijx dat Noleldcs volgenden morgens tot den Poutfienjy en
en eenen ieder
yijfenjy zoude gaen
hunner zijne ontvvorpe fchenkaedje
aenbieden.En dewijl zy gevraegt hadden na eenige bloetkoralen te kopen,
zou Nohel twee kettinsen mede nemen om aen hen te venten doch
juift dtn hoogften prijs niet afnemen.
Den vijf en twintigften dan ging
A'o/^f/ met de fchenkaedje,gelijk daegs
te voore goet gevonden was na PoutJienjy en y{(jènjy om hen dezelve t'ogeüeldt
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noechzaem
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Des avonds wiert

D'Ambafllideur kon op heden alle
grove waren doen af fchepen.
Aengaende de Radix Sina
die
d'Ambafladeur verzocht had uit te
voeren de Veltheerkonde hem niet
meer als zes pikoltoeftaen. Op het
begeren van dezenMandarijn,fcheepte d'AmbaflTadeur de grove dingen
dan af maer zeide aengaende de
Radix Sina, indien de Vehheergeen
meer meenigte als de zes pikol konde toeflaen, hy dan hever niet met
al wilde nemen.
Den zes entwintigfienlietd'Ambaffadeur de gerede penningen en
goederen die niet verkocht hadden
konnen werden affchepen als mede
hetreistuig. De Poutfienjy en yJjfenfj',
neflèns eenige grote Mandarijns, quamen in de Logie, den AmbafTadeur
voor de gezondene fchenkaedje bedanken en met een zeggen, dat a! het
volk die kiften of kanaflcrs in de barken hadden, aen de brug moftcn gaen,
om de zelve te openen alzoo de
Konion daer zelf in perfoon was, om
de bezoeking te doen 't welk ook
gefchiede. Derwaerts ging NohelnQÏfens eenige andere die op zijne wederkomfte verhaelde, hoc de Konbon
eenige kiften in 't huis van den Min,

!

;

:

^g^

verhandigen:meteen twcekettinujcn
bloet-korael om aen hen te venten.
Nobel, na zijne wederkomfte ,deed
verflag , de fchenkaedje by hen ten
danke desgelijx de bloetkoralen tegen zekeren prijze aengenomen was.
Ondertuflchen was de Mandarijn
LiuLutja in de Logie gekomen zeggende de Veldheer te dien dage niet;
maer daegs daer aen, om de goederen te bezoeken
zoude komen.

j

:

I

I

,

Stedehouder haddc laten
brengen , doen openen en zelf bezocht ook de fchenkaedje -goederen van den Keizer van 't een en 't ander te voorfchijn laten brengen en,
daer mede noch niet vergenoegt, was
zelf aen boort van het Jacht B leis wijk
gegaen, en kift voor kift laten openen;
hoewel niets daer in, 't geen verbodenwas, bevonden.
Het fchip van Quelang volgens
zijn zeggen aen Nobel mofte blijven:
en zou het Opperhoofi van Minjazeen,
Ccc 3
i^zeenfen
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,

,
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zee» als d' onzen daer quamcn zeggen, of Balfour mede blijven moüe
ofte niet. Waer op hem door Ncbel
vvasgeantvvoort: hy zulx den Heer
,

,

1

\

I

1

AmbafTadcurzouaendienen.Waerna
hy was vertrokken en wierden hem
:

na

,

't

Keizerrijk

Des namiddaegs dan quamcn d'on^
zen aen boort van het Jacht iS/wiw)/-:
in het welk acnftontsaüe de goederen
uitdebarken, door lafl vandeM^«elarijfis, moften gefcheept worden:
ten einde de Mansjuiver (voor den
welken zy zeer bang fcheenen te
weezen) als die des volgenden morgcnstjuam, de goederen niet zoude
zien, en andermael willen bezoeken,
Ditgefchiedendan datclijk. Maerde
voorraedt van lijftocht ftonden zy
,

uit het Jacht if/mjr//';t drie goe-reis

fcheuten gedaen.
Dewijl d'Ambafladcur, inde tw'ee

voorgaende dagen niet totden Koningh Smglamong had konnen komen,alzoohcmgezegtwas, dcVeltheer, Komhon en Mancbuiver \ndc\o- toe inde barken te mogen blijven op
gie zouden komen om de goederen dat het vee dies te beter ( dewijl het
te bezoeken ; maer zulx daeghs te fchip zoo vol was) in 'tleven zoude
vooren,denzesentvvintigften ,door blijven.
den A'(7«^o« alleen befchikt was, heeft
Doch des morgens den acht en
zich d'Ambafladeur des morgens den twintigften quamen eenigeMandazesentvvincigften,ncfrcns A'o/^f/,/'a/- rijns by de lijftocht-barken, en liewj«j,H^zr//7(7«!j-v;- en andere dcrwaerts
ten alle het geen daer in was, obegeven, om affchcit te nemen
ver hol over bol in 't fchip fmijten :
alwaer hy zoo dra nietquam, of hem waer door niet weinigh vee quam te
\viert gehoor vergunt en ook korts fneuvelen het welk d'onzen al met
daernaafvaerdiging zulx d'onzen, goeden ooge aen moften zien en hena eenige dienftplegingc van dank- ten het goetjen bergen , daer zy beft
baerheit,metgoetgenoegen, zonder koften.
ergens van tefpreken, waren gefcheiHier op gingen d' onzen onder
den. Wedergekomen in de logie, zeil, met een goede wint, tegens den
vonden zy aldaer denToucy Liulauja, achtervloet aen: dieszy daerna d'eb
die hen zeer tot het vertrekken voort te baet krijgende, het des namiddags
prefte ; dewijl de gezette tijt reeds totop een vierendeel mijls naby Zöverloopen was. Dies al hetgeen noch Jwtat of den groten toorn bragten alaen land was aenftonts in de barken waer zy het anker, om niet vaft te rawiert gebraght
en hebben ook hun ken lieten vallen. Zoo dra lagen zy
perzonen ingefcheept om met het niet geankert, of hadden weder verhoogh water te vertrekken. Allaetin fcheide Mandarijns aen boort, met
den avontquamde Faktoor van den te zeggen , als dat Balfour moft blijo\x<\enKonhon aen den Heer Ambaf- ven en niet vertrekken , voor dat'er
fadeur, zoo voor den Heer Generael
befchcit van den Keizer quam. d'Amals voor hem
vier entwintighftuk- bafladeur liet hen zeggen
de Veltken zijdeftoflen ( beftaendc in acht heer het verblijf van Balfour in zijne
armozijntjes en zeftienflechte rollen) keure had gcftelt en hy zich aen die
brengen
die hy zeide door zijnen keure hield, en hen Mandarijns niet
Mceftcr, om aendenHeer AmbaiTa- 'geloofde. Voorts wat aenging het
deur over te leveren, gelaten waeren. fchip zy moftcn hem daer in geloAen verfcheide wierden deze ftoffen ven, dat het zelve blijven zoude, op
door den Ambaftadeur vereert. Infgc- befprek zy het van ververfchinge
lijx verfchccn mede de Sineefc fchrijraoften voorzien , zonder ook in gQ\trSoukjetj
meteen fchriftelijkc or- breken te blijven of het zoude verde van den Vekhecr,dat5<7/ifö«A-mofte trekken. De Mandarijns gebruikblijvcn.
ten vele redenen, om den AmbaflaDcAmbafTadeur antwoorderdat als deur tot het verblijf van Balfour ofiezy aen het Jacht Bleiswijk waeren
mantanderstebew-egen: maerd'Amalsdanrnet de Mandarijns daer over bafladeur bleef by zijn zeggen dies
,
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zouden fprekcn.

zy weder vertrokken.

Den

,

van Sina ,

ofTaifinj^.

Den nege« en twintigften lichten
donzen 'tanker, en dreven met de
,

,

wordende meelle binnen laritfche ftroomen met kleine vaertuigen
ftaet,

,

en
eb voorby den grooten toorn
deveftingh Minjazeen: daerzy alles
in de wapenen, en in orde vonden.
Eenige Batsjangs quamen en riepen hen toe, met bevel van het anker te laten vallen: maer d' onzen
hielden zich doof. Even te voore
eer zy de veiling voorby waren.quam
de derde perzoon van Minjazeen
mtX&tnVXtmChampantje op zyde,
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|

'\

bevaren die Champantjes en Batjangs
genoe'mt worden.
Zy rijzen voor boogs gewijze,met
een brede nebbe op de achter-fteven is nietgeflooten maer wijkt boven van malkandere af, tuflchen de
welke een man achter het roer of
die door
fluur-boort heeft fteken
,

:

;

,

een zonderlinge vaerdigheid hetzelve weet voort te drijven. Het midden is overdekt met een mat van gefpouv/en riet of rotting. De rnan te

zonder over te willen komen zeggende het Opper hooft van Minjaaf-beelzeen den Heer AmbafTadeur gaerne roer is in deze nevenfgaende
van Kokoswilde fpreken. Wanneer hy gaf de dinggekleet met bladen
voor-fteven
de
aen
AmbafTadeur ten antwoord, in de boomen die
fcherm op
Neerlandfche haven gekomen was, eenKovrezol, of zonne
:

:

,

,

:

konde het Minjazeens Opper hooft

:

Ziefag.
>34-

Gemeenelijk rechten de Sinefen
ook groote gall-malen in de vaer-tuigen » op de Iboomen aen en maken
aldaer met op-di(Tchen van verfcheide difch-gerechten, en het toe drinken van fterkcn drank, goetcier,zelfs
de grootfte Mandarijns verluiligen
hoeverhaelt zich met dit vermaek op't water;
wel

nazijn beUeven aldaer komen
fpreken. Met dit antwoord vertrok
maer braght daer op
dees weder
geen befcheid: of het Opper-hooft
komenzoude of niet.
Wijders,behalven verfcheide flagh
van andere fchepen als breder in de

hem

,

Algemeine Befchrijvingh

'thooft heeft, tegen de regen.

,

Deris Geza»djchap na

:y2

als de geboven
en
mene man
op
met een cierlijk verdek overtogen
waer op gemenelijk aen ieder hoek
een man met een krom-hooren ftaet

w el in grooter vaertuigeri
gebruikt

,

:

:

te blazen.

Tegen den avond, na het verloolieten zy liet anker val

pen der ebbe

,

len ontrent een halve mijle van het
jAchtOverveen, leggende in de Neerlandfche haven derwaerts d' Ambaffadeur aenftontshetfloepje naer toe
zond , met orde defldfs boot aldaer
,

:

aenftonts te moeten verfchijnen,
om zich van een partije vee en goederen t'ontlaften , door de volheid
van'tfchip: alsook dat de floep van
Overveen datelijk na de fchepen gezonden wiert, en debootstepreften,
om hare ververfchinge te halen. Al
laet in

den avond quam de boot van

Overveen die aenftonts vol levendig
vee gezet wierd om aen hctfchip gevoert en verquikt te worden.
Den dertighflen tegcns den mid,

,

i

ten

'f

Ke/zar/'k

op de ftaert van de wefler droog-

de Nederlandfche haven leggende vafl van waer zy des middernachts met het hoogh water weder af quamen, en heten het anker
by Overvee» vallen.
Den eerflen van Winter -maend
droegh zich niets toe. Den tweeden
wierd raets-gewijze op het voorflel
van den AmbalTadeur, op hoopeof
men door dit middel noch eenig goet
aen den man konde helpen goet gevonden hetnaervolgend briefje aen
den Veldheer tot Hokjieuiv , te fchrijte

in

,

:

,

,

,

,

ven.

De HolLnulers

zijn hy alle '^jolken be-

kent voor luiden va» hun woert. D'

hajfadeur acht ook niet grooter

mogen betoonen

,

,

Am-

als te

dat het geen, aen Ti.-

is belooft, volkomen magh nagekomen ivorden. Talauja heejt believen

lauja

tebelajlen,

dat hetjchipvan

Quelang

en de perzoon Balfour alhier mojlen blij-

ven tot dat bejcheit van Peking was
gekomen. Au verzoekt d' Jmbajjadeur
dagh dreven zy met d'eb door de van Talauja te weten : hoe Lnge dit
tweede engte en gekomen ontrent jchip noch zal moeten wachten. D'Am'een kanon-fcheut vm\ OverveetijtSLQk- bajjadeur heejt op zijne aenkomlle alhier
,

,

,

:

,

aen

y

,,

vat!

aen de jchepen It'vonden

goed: ren

als lloet-kralen

,

elat

,

,

Sim,

eentje

larn-f}een

Bleiswijk

,

Nu

gekomen.

ziti/en dezel-

ve goederen wederom naer Batavia moeten keereer.

Daer om verzoekt

d^ Amhafjadeur
deze
Kocpnanjcbappen
aen Talauja, dat
voor dit mael mogen verkocht worden :

Chinkon

zoo lan^e
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d'Nederland-

in

fche haven re blijven leggen.

Den derden des morgens ,quamen
de Mandarijns van de Jonken aen
boort van Bleiswijk en zeggen.hoe z
den brief, door A^Oi^f/daegs te voren

laken en andere Koopmanfchappen van
hii2L'Vi:\zfjfi

ofTaifing.

gcbragr, niet aen 7<ï/d«;^/ dorften beÜellen , of daer mofle een Hollander

mede

naer Hokjieuw gaen.

Ten

ant-

woordt gaf hen d' AmbafTadeur
in
gevalle
zy de brieven niet willen bezijngeweefi.
Nu verhoopt d'Ambaffadeur dut de flelien, het wel was zy mogten zien,
Keizerlijke brieven aen den Generael
watzededen:quamhetnaderhantquainhouden.
tijding
zullen
goede
lijkaftelopen,het
een
was zij nfchult niet.
Dir verzette hen eenigzins, en deeDaerom heeft d'Ambaffadeur niet kunnen naerlaten dit aen Talauja bekent df^n hen een anderen voorflag nemen:
en zijn antwoort daer op te met daer op te zeggen
te maken
als zy nu den
brief befleit hadden, en de Velthcer
'verwachten.
Wijders, wiertby meerendeel van daer op begeerde, dat'ereen Hollanftemmen gocc gevonden daer byte der boven zoude komen of dAmvoegen (dewijl zy nu uit hunne han- balTadeur als dan beloofde icmant derden waren ,) dat d' AmbafTadeur al- vvaerts te zullen zenden waervanzy
daar aeii de fchepen by de brieven gaerne zekerheit hadden ten einde
had bevonden: hoede Gencraelvan Talauja wanneer hy zulx vraegde,
Batavia wel zoude te beweegen we- daer op te kunnen dienen.
zen om de (lerkte Quelang'a^Q.ndo.n
D'Ambafladeur
na rijpen overKeizer over te geven zoo wanneer leg metelkandre,vondgoet hen t'antden Hollanders de handel in Sina
woordenrdat zy uit den naem van den
zou wezen ver- AmbafTadeur aen Minjazeens Opperdoor den Keizer
gunt.
hooft zouden verzoeken om hyiedit briefje in 'tSineefch te la- mant met dien brief (waer in verfocht
ten vertalen en aen Talauja te be- wiertvan Talauja te weten, hoelanw
flellen, wierden gezonden Nobel en Overveen en de perzoon David Balde Sekretaris Fan der Does om naer four aldaer noch zoude moeten blijde Sinefe Jonken, in 't Krabbe -gat ven) aen den Sontok geliefde te zenen aldaer te den: zoozy daer op befcheit bequaleggenJe
te varen
vernemen of op de zelve geen Sinefe menen 7^^/<3«wbelafte,dat'eriemanc
fchrijverwas: zoo ja, dien aldaer over boven mofle komen;aIs dan zich daer
te doen zetten. Deze hadden on- op te zullen beraden: met vvelkantdcr de Jonken in 't Krabbe -gat leg- woord zy weder vertrokken, en nagcnde, groote onfteltenis over hun- men den gemelden brief met zich.
ne komfte onder de Sinefen bevonDen vierden wiert by den Ambafdoch raekten aldaer niet te fadeur en zijnen raedt goet gevondcn
recht dies zy zich na de Jonken, den, dev»ijl zy aldaer, 'tzy wat tijbinnen de tweede engte leggende, dinge van boven quame niet meer
begaven alwaer zy eenige Manda- konden uitrichten, zich na r/z/j^/^jy te
rijns; als mede eenen Sekretaris der begeven.om aldaer alles klaer en vaerzelver vonden en verrichten hunnen dig te maken. A'o^f/bleef aldaer op het
lall: naer wcnfch.
Jacht Overveen, om den AmbafTadeur,
alzoo onder deze

begrepen
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Dit
in 't Sincefch vcrtaelt,
zond Nobel voor zijn vertrek van de
Jonken,.'net een i?a/j^/rfwg naer boven:
briefje

,

ingevalle eenige tijdinge van Hokjieuw

quam, des te verwttigen en aldaer als
dan denoodige ordreop teftellen.
belofte
van
overmorgen
Des naermiddags dreef d'AmbalTamet
weder
tyd'.ngetezullen brengen. Dies d'Am- deurmcthet Jacht Bleiswijken d'eerbafTadeur goet vond met het Jacht fteeb,tot in d'ecrflc engte, achter de
,

,

D dd

pira-

,
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piramides

,

alwaer het bleef leggen,

[

nad'aenftaendeebbe om als dan uit
maer moft by opftaen
te zeilen
van een harde koelte uit de Noordoofte gekomen voor by d'eerfte
droogte, blijven leggen na goet weer
en wint.
,

i

deur
punt

naer uitwijzing van bcthcfle
nader antwoord te verwach-

,

,

ten.

;

Opdcn voordagvan

had
hy niet het minfle geantwoord. Doch
moflcn
die of diergelijke zaken
hetacnftaendcjaer, volgens zeggen
Den vijfden 's nachts ging Bleis- der gemelde Bevel- hebbers door
wijk mee een Noordc wint en eb we- dQXï Heer Generael zelf voorgcfteit
der voort, en zeilde tot buiten Kalfs en aen den Keizer gefchrcven worquam eindelijk den zeven- den.
droogte
Infgelijxnoöpende hetverkoopen
den 's morgens voor dag met d' eb
derkoopmanfchappen
als bleek by
totdwers voor Sotias Bay, binnen de
om des na- het tweede punt dacr uit ook geToonitjes Eilandekens
middags met de zee- wind de rede van noechzaem af te meten was, de fchepen met hunne koopmanfchappen
Tinghay te kunnen bezeilen.
Het anker aldaer gevallen begaf Weder moüen vertrekken welk ook
d'Ambadadeur zich met Bleisivijks byhet derde punt van het vertaelde
floep naer het boort van 't Fluit-fchip noch nader beveftigt wiert.
Niets ter Wereld was hem aldaer
Viéioria
om aldaer verblijf te houvoorgekomen waer uit eenige hooden.
Aldaer wiertgoetgevonden Nohel pe konde gefchept worden van iets
en PutmaMS met het fchip Batavia en te kunnen verkoopen. Ophetverblijf
van Baljour en het fchip, om d'orde
Harthouiver en Barteh met d' Oyevaer
tijdinge,
als
tot
van den Keizer af te wachten die alandere
geen
indien
noch toe waer gefchiet van Hokfieuiv daer,zijns bedunkens,al behoorde gequame de reize naer Batavia zouden weeft te zijn en zy zoo lange uitftellenen verfchuiven konnen, alfle beondernemen.
het
Jacht geren gelijk de voorige beftierders,
Des namiddags quam
tot fchade
Bleisivijk mede onder Tinghay. Dies nu al verfcheide malen
deAmbailideur het aenftonts liet ont- der Kompanjie in de verlede jaren
laden, en een lijftocht, alsmede het hadden weten in 't werk te ftellen,
geit, om het gevaer van gecneenen zou het als nu fchij nen aen te komen.
In hetzelve vertaelde was niet eens
bodem te lopen onder de fchepen
ilen.
Oyevaer
verde
ovcrflaggemaekt,
en
in hoe veel dagen
Batavia,
Vidoria,
Dcnachftcn tegens den middag, 'tbefcheit van Peking aldaer zoude
quam aldaer onder Tinghay uit de kunnen wezen, gelijk door den Ambafladeur verzocht was. Behalve al
Nederlantfche haven aen te landen
de boot van Overveen met fchrijven 't zelve, quam niemant eens na het
of met eeS3.n Nobel, gedagtekent des verleden Jacht <9^'e/^'6fK uitkijken
hoe
aldaer
nige
ververfchinge
voorzien
was,
welk
d'lnhout
nachts.
twee bevelhebbers aen boort waeren zy lieden in fchijn zoo ernftelijk bemet fchrijvens van den looft hadden. Zijns bedunkens was
geweeft
V(Ai\\ttxyzx\ Hokfiemv aen het op- daer op niet te verwachten. Hetgewaer van ty en weer was dagelix gunftig, welk
perhooft van Minjazeen
met d'aenftaende nieuwe mane volhet vertaelde neffens ging.
Het opfchrift hadden zy aen A'o- gens den gemenen loop te dezer tij^f/,by mangel van fchrijvers,niet kun- de, 'sjaers ten quademogt verandenen geven- De Poui had zich zoo ren en onftuimiG; werden.
Dies verwachte hy des Ambaflahet hemtocfcheen nietverwaerdigt
dcursorde:
aen
den
o{ Overveen noch langer
gelijk
verzocht
was
zelf
Ambafladcur te fchrijven of ant- in de Neerlandfche haven zoude verwoorden: maer de zake, flechts het blijven ofwel naer 7/«/7ijy zeilen. Het
opperhooft van Minjazeen aenge- vertaelde voornoemt door de Veldfchreven, zonder van den Ambafla- heer van Hokjjeu aen het Opperhooft
van
j

Owr/^;;^,
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van Sina, ofTaifwg.

nen

van Minjazeen gefchreven , luide al
dus:
De Poui heeft den hrief v.tn den
I.

.

.

:

3J,;.

het zelve

hayxawA^

zoo

lang onder r/'»^verblijven als het met zijn

zoude konnen ürckken.
Hier by zoude dan kunnen befpeurt
worden of 't hen ernft was 't zelve
en noch voor
hoe veel d.igen Baltour met z/jn jchip te willen voorzien
zoude hlijven wachten. M/jn antivoort eenigen tijt trachten te behouden
is : hy zal wachten tot het Lefcheit van waerover dan verder zoude werden
bcfchikking gedaen.
den Keizer afkomt.
Den negenden droegh zich niets
I I. De luitenlandfcbe goederen zijn
toe.
hier
te
mogen
Keizerverloden
den
door
'Do.n tienden quamen voorbyden
verkopen. Daer ora derf ik het verzoek
van den Amha(jadeur geenfns toefiaen : AmbafTadeur, dieop de Fluit T/r/o/v^ï
Maer wanneer de Generaelhet aenftaen- was, drie Sinefe Jonken, uit den noorde iaer brieven zend : dan zoud ik den hetHokfieuwfe Kanaelinzeilen.
den Keizer daer over kunnen fchrijven. Des namiddaghs quam onder 77»gIII. Volgens luji van den Keizer is /.'jy te landen het Jacht Overveen,
het niet ivelgtduen dat d'Ambaffadeur mctNobel: die, aen boort des Amleeftocht

Hollintfchcn Amhiiffadeur ontjangen :
ivaer by d' Jmlaffadeur gefchreven heeft,

,

,

'

:

'

;

,

\

dus langhlifft vertoev'n : alzoohetdes
aenjlaendn iaers niet goet zoude wezen
voor hunne zaken: als zy wederom willen
komen.
I V. Eindelijk lel.fl ik uw dezen brief

gekomen, verwittighde,
dat denachtflen dezer, des avoncs,
eenige fmalle bevelhebbers van de
Sinefe Jonken aen het boort van
bafïadeurs

\

\

j

't Jacht Overveen waeren gekomen,
en gevraegt wanneer d'AmbafTadeur
zoude vertrekken ea hy Nobel met
zoo haefc d'
des my fpoedig be- het Jacht naer buiten zcikn ? Waer op
fle vertrokken is
kent te maken. Hier op verwacht ikhe- hen , door hem ten antwoort was
gedient: dat d'Ambafiadeur mcthec
fcheit.
Het fchrijven van Nobel, wegens eerfte bequame weder zijne reize
Overvecn
by den Anibafladeur en zoude ondernemen , enhy met hec
wiert daer op goet Jacht Overveen des anderen daegs
overleidt
Raodt
gevonden hec Jacht Overveen aldaer was buiten zeilen: 't welk hen wel had
gevallen: en waeren de Sinefen daer
onder Tinghay t' ontbieden.
AmbafTadeur
d'
verwittigde
Dies
op vertrokken.
Den twalefden wiert in rade, op
by brieve A'i'^f/het volgend hoehy
2ijn briefje, ncffcns het veriaeide,had voordel van den AmbafTadeur beflode
ontfangen daer by gezien, hoePo«i ten , den zeventienden dezer
Overlaefte dagh van het fpring , by goet
alleenlijk op den voorflagh van
veens en Balfours verblijf met alge- weer de reize naer Batavia te ondermeine termen had geantwoort zon- nemen, zonder eenig langer aenhouder daer ftaet op te maken waere. den op den handel ontrent de Be\

over te leveren , en
Jrrthajjadeur van onze ku-

den

A'ril.if.T'lcui
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.
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;
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teghenwoordige ftierders meerder te doen
dewijl
Koopmaafchapjien fcheen nu mede den onzen nu door alle omllandighet'ccnemaci te met te weezen. De den genoechzaem bleek
dien jare
gedachten , dan had hy alleenlijk voor hen aldaer in den handel niet
laren gaen op zijn voorllel van 't Jacht zou te doen zijn.
Overveen
en goet gevonden 't zelDen veertienden vertrok het Jacht
ve neffons zim Ed. met den eer- Overveen over Siam nsi Batavia volflen oader Tinqhay te laten komen: gens befluit vanden twalefden. Korts
dewijl de bellierders hun wooit van nadcffelfs vertrekken
quamen onhec fchip te zullen verzorgen niet der 7;»^/A7y twee Sinefe Koyaes. Eenihielden.
ge fmaile bevelhebbers der zelve by
Soo de Sinefen hem de redenen den AmbafTadeur gekomen zeiden
van hec vertrek des fchips afvorder^ door het opperhooft van Minjazeen
den hy zou hen ten aniwoott die- gezonden te wezen.om te vernemen:
wanDdd z
Fiec

vertier

der
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wanneer de Heer AmbaiTadeur zou- zen en zoo ondertuflchcn iemant by
de vertrekken. D'AmbalTadeur gaf hem mogte komen, 't zelve zeer wel
hen ten antwoorde hy eenige dagen zoude zijn maer de reize te zullen
zou anders vervorderen, ingevalle niemant quam.
ziekelijk was geweeft
maer Met welk befcheitzy weder vertrokmilTchien al vertrokken zijn
ken.
reize
dagen
de
vier
of
als nu in drie
Den vijftienden ,'s morgens, zagen
ondernemen.
Wijders zeided'AmbafTadeurhet d'onzen vier Jonken en t vv ee Koyaes
hem vreemt voor te komen dat uit het Hokfieuvvfe kanacl uitkomen: die
Peking gene tydinge over de komfte des anderen daegs 's morgens ontrent
derfcliepen quam aengezien hyde dehout-bay waeren, daer zy het af en
Lepous 2L\èiditi had bekent gemaekt, in aenhielden zonder nader te komen.
De twee Koyaes quanien na hen toe
Hokjteu fchepen met koopmanfchapuit
een der welke met een Champen als mede om hem te halen Honden te komen en had daer op door pantje aen des Ambafladeurs boort
deZ^/»(?/«totantwoort bekomen zy verfcheen een dienaer van het Opperlieden op het fchryvenvan den Veld- hooft van Minjazeen die zeide door
heer daer over dan dien aengaende den zelven gezonden te zijn om te
zouden befluit nemen en befchikking vragen na des Heeren Ambafladeurs
en wanneer zijne Ed.
geven maer dewijl hem het befluit gezontheit
van de Lepom noch niet ter oore wae- vertrekken zoude zeide voorts daer
dat de Poui aen den Keizer had
re gekomen, was het een teken, dat op
Mïngefchreven
dat d'AmbalTadeur op
deVeltheerofOpperhooft van
jazeen daer over noch niet na Peking den twalefden der verledene mane
,
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:

:

:

,

,

:

,

,

,

:

:

,

,

,

:

:

:

,

,

hadden gefchreven. En aengezien hy
zelfde Lepoiis daer van kuntfchap had
gedaen, zoude, als hen ter oore quam,
de fchepen aldaer waeren geweefl en
zy hen des niet verwittigt hadden,
't zelve qualijk by hen opgenomen
worden en de Veltheer en Opper,

,

hooft van Minjazeen miflchien varen,
gelijkdevoorige Veltheer want het
al een zwaere zake voor hen zoude
;

te

verantwoorden zijn den Ambaf,

fadeur

met

drie zulke volladene fche-

zonder daer
Hier
opantwoorover te fchryven.
den de Bevelhebbers niet ; maer zeiden:indien d'Ambafladeurnoch eenige dagen aldaer bleef leggen eenige
Mandarijns van den Veltheer in Hok-

pen

te laten vertrekken

,

vertrokken was: en nu wiertbefpeutr,
zijne Ed. noch niet wegte zijn. Derhalve quam hy nu vernemen,wanneer
zijne Ed. eigentlijk vertrekken zoude
of indien d'Ambafladeur noch
langer zoude vertoeven , mofte dan
tuiïchen d'eilanden buiten het gezicht van 't vafl; land gaen leggen, en
nu vaft zeggen of hy vertrekken wilde of niet. D'Ambafladeur antwoorde
hem van te zullen vertrekken ; maer
de Veltheer en Opperhooft van Minjazeen mogten het dan verantwoorden, dat zy hem met zulke drie volladene fchepen van de rede hadden la:

,

ten gaen

:

met welk antwoort de die-

naer weder vertrok. Wanneer als toen
d'onzen zagen dat de Jonken
die
haer
buiten
gehouden
fcheuts
had, met verfcheide
komen
zouden
fieu
groote Jonken. Waer op d'Ambafla- den haer weer naer binnennefïèns de
deurzeide zy lieden en wiekomen Koyaes begaven, maektenzy voorts
mogten, hem zeer aengenaem wae- toebereiding, om volgens genomen
ren en als vrienden bejegent zouden befluit van den twalefden dezer , de
worden; met verzoek voorders, zy reize naer Bataviat'ondQincmQn.
Den zeventienden, vroegmorgens,
getroulijk des Ambafladeurs zeggen
aen het Opperhooft van Minjazeen vertrok dan d'Ambafladeur met vier
Victoria , Batavia
Oyevaer
wilden bekent maken. Dit namen zy fchepen
aen te zullen doen vraegden voorts en Bleisivijk van onderde verwoefte
den eigcntlijkcn dagh van des Am- Stadt 7inghay : ftelde de koers ooHbafladeurs vertrek
diehy zeidevan zuid-oofl, tufichende Toorentjes Eitoen af in drie dagen te zullen we- landen door dicht voorby het Eiland
Naerde
,

,

,

,

:

,

,

,

:

:

,

::

Naerde heen

tot des middernachts

2 jn anker vallen in een bay,een halve
wanneer men ftaec macktc hec mijle verre van des Ambafladeurs
Ruig Eilant verby geraekt te wezen fchip Victoria.
en heten het als toen zuid-weft ten
D'Ambafladeur flelde voorts orde,
wefte heen loepen. In 'c midden van om het zilver met de fchepen Victoria
de honde-wacht begon de wint zeer en Oyevaer weder in Bleisivijk over te
te verhcfiên en waeide des anderen fchepen: infgelijx zond hy mede de
daeghs een florm als wanneer het floepen naer het Jacht Batavia, om het
,

:

als

:

:

Eiland Qjtemuy naer ghhng gezien
vviert: gelijk des anderen daeghs, op
den middag de Zantduinen volgens
de tekenen der gronden.
Den twiniigften wierden de Makauy^ Eilanden gezien, en de koers gellelt
naer het Eiland y^i;^a»;\velk den tweeen twintigften gezien wiertren was op
den middagh Tmhoja noordvvaerts
twee mijle en een halve van des Am,

zilver uit het zelve te halen. Hier op

wiert dan voorts het Jacht Bleiswijk,
volgens orde van hare Ed. tot Batavia met al het zilver gout en andere

,

,

,

waeren na MaLkka aen den Opperbevelhebber Baltbafar Sort afgevaerdigt, om van daer na Bfff^d/e gezonden te worden.

By

brieve verwittigde d'Ambafla-

dcur denzelven

:

hoehyaenhetPe-

kingfe Hof met alle eere en vriendfchap was gekomen en gefcheiden.

baffadeurs boort.

Wanneer de Ambaiïadeur zich eenigen tijtniet wel bevonden had, en Dan kon hetgeen, door deze bezen
dagelix zwakker wiert , ook door de dinge verworven was, aen hem niet
holle zee en weinig koelte, waer door
het fchip zeer flingerde , geen gemak

kon hebben

,

zond hy den

vier

fchryven, dewijl de brieven des Keizers aen den Heer Generael gefloten

waeren gezonden

en

twintigften hec Jacht Bleisivijk naer
de fchepen Batavia en d' Oyevaer en
liethaeraenzeggen zy by elkandre
hadden te blijven , en hy voor uit na
het Eiland Pulo Timaon
nefïèns het

ker fcheen te

:

hoewel voor ze-

wezen dat men
,

in

het

toekomend, inplaets van te Hokfieu,
in Kanton zou moeten handelen
m
welkers verplaetfingehy weinig zwa^
righeid maektc
zoo de reft flechts
Jacht Bleiswijk, zou zeilen en hen al- tot benoegen bevonden wiert.
daer verwachten.
Den eerften van Lou maent verDes avonts, by eenen helderen He- trok de Vloot gezamentlijk van Pulo
mel bevond d'Ambafladeur den berg Timaon : des namiddags verliet het
Sifiefeeuiv op zijde van zich leggen
Jacht B/mji'///^dc Vloot,en ftelde zijhad des morgens de Kaep Avarelles nen koers na de Straet Sinkkapura.
Vake op zijde. De wint was Noord- Tits avonts had d'Ambafladeur Puh
ooft de koers langs de wal zuide ten Aura anderhalve mijle noord -ooftwefte en zuid-zuid-wefte naer de waertsvan zich. Den tweeden, des
ftrekkingevan de droogte en 'tlant: morgens,den berg M<?»<7^//« op zijde.quam des avonts voor 't hof van Hol- den derden Pulo Lingen achter zich
land en Akkerfloots droogte: en zet- quam den vierden des naermiddags
,

:

j

,

,

,

:

,

:

;

,

te als toen den koers zuid weft ten
zuide aen, om Poele Kandoor in 't gezicht te lopen: welk eiland den zes en
twintigften des naermiddags in 't wefte gezien wiert , en liet des anderen
daegs s' avonts aldaer het anker achen quam
ter de Boxhorens vallen
ook des namiddaegs aldaer de Fluit

in de Straet Banka , en liep eindelijk
den zevenden voor Batavia ter reede
alwaer d'Ambafladeur den befloten
brief van den Keizer aen den Heer
Generael overleverde en verflagh
van zijn wedervaren deed.
NahetGezandfchap weer \x\x.Sina
op Batavia gebraght te hebben zal ik
derwaerts te ruch fpringen, en verd' Oyevaer aen.
Denleften vanwintermaent quam volgens ten toone ftellen 't geen den
het Jacht Batavia aen de zuid-ooft- Sinefen eigentlijk en hun land betreft,
zijde van Pulo Timaon aen niaer door en met hun gaft malen en fpijfe, be,

:

,

,

;

defchraeUieitdcs wints liet het zelve

ginnen.
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,

volgens AÏvarez

ter

tijt

toe de gaftgenoten zeggen.dat-

Ser4cdo, zijngcduuriglijk

op tcrgcnoech gedronken is. Dan dient

Gaü- malen,

by
en

men

zich van

en fpreekt niet
lucer dan van eeten, zonder drinken.
gevolg vcei tijts daet in
De maniere der Noorder Sinefen
doen grote onkoüen. Op alle onten
is
geheel
anders want diefchcppea
een
komften,
geby
ïTJoeüngen,
lukkige voorvallen van vrienden en vermaek in weini ^ plechrelijkheden,
magen wort een Galt mael van vreug- in wel opgedifchte tafels, en zeer groby wijle ook ande- te en volle fchotelen.
de aengerccht
Na de gewonelijkedienft}- legingen,
re.tot troofting van quade tydinge en
rampzalige uitkomftcn. 't Gaft mael die door geheel Sina onderhouden
worden , worr het Gaft - mael met
is de raet-plaets daer de Sinefen van
gewichiigczaken handelen. Over de fpijze begonnen en neemt ieder zoo
als hy kan, van het geen daer
tafel worr van alles gefproken wac de veel
hy fmaek in heeft waer op noch
Sinefen by der bant ncracn.
Dit is het gcwoneiijk leven van van het een noch ander gedronken
'tgemeen volk eninzonderheitvan wort. Rijs is hen een banket. Na de
hantwerks-luiden, verdeilc in gilden, maeltijt fcheit men den tijt van een
diezy deM^»^ noemen; om dat in ie- uure uit: daer na zet men zich weder
der gilt dertig gildebroeders zijn, (zoo aen tafel die niet geftofifeert is dan
veel dagen als in een maan zijn,) die metgezoute hammen .gerookte tonieder op zijn beurte alle daegs een gen en diergelijke die zy niet ongeGaft mael doen. Zoozy met gemak rijmt leidsmannen noemen
ter ooren genjfs gehoech in hunne buizen zake zy leidsmannen van den \ujn
vinden zy hebben flechts openbare zijn , en dan beginnen te drinken.
of aigememe huizen tehuuren , die
Inhetalgemeintefprcken,doorhet
van alle nootvvendighcdcn voorzien geheel Keizerrijk worr geen wijn geen alleen hier toegemaekt zijn. Of dronken, noch ten noenmael.welkdes
zoo zy bet Gaft-mael in hun eigen uchtens gefchiet, vijf uuren voor midzonder daer mee dag noch tenavoritmael welk vier
huis willen doen
eenigzins belaft te zijn zy hebben uuren na den middag is maer alleenflechts het getal der dicnaers, en wat lijk des nachts, eer 7y gaen llapen als
Ipijze zy hebben willen op te geven: wanneer zy gczoutc fpijze eeten geen word hen dan alles toebereit toe- lijk gezeit is. Te dezer oorzake doen
verflijcen
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De Noorder

zygewonelijkhunneFeeftmaekijden

des nachts, en hefteden het licht des
zeer veel in hunne wijze van doen daegs aen d'oefeningcn der letteren.
van de Zuider Siuefcn want geen taDes nachts in den winter gebruifel-plechrelijkheit zoo klein
of de ben zy keerfen gemaekt van zekere
Zuider onderhoudcnze: gelijkze ook olye met een weinig wafch gemengt;
in 'er dact doorgaens ongelijk heu- maer des zomers hebben zy keerfen
fclier en zeediger zijn
een
als d'andere.
van wafch van driederlei foort
De Zuider Smefen houden op hun vanbyen een ander van zeker flag
Gaft-malcn meer van verfcheident- van Hangen
welke zeer fchoon en
heit en verandering dan van veelheit wit is
de derde komt van zekeren
van fpijze en reciiten gaft-malen aen boom, Aif«7V« geheten. Wel is waer
meeromlietgezcifchap, danomgoe de wafch van dezen boom zoo goet
cier te maken
hoewel zy ook goede niet is, als onze Europifchc maer
eeters en niet minder drinkers zijn. weer beter als onze talg en zijn ook
Zy beginnen de maeltijt met wijn en de keerfen beter. Luiden van ftaec
fpijze, n »iou den geftadig aen te drin- doen G.ift-maeien met grooten toeken zonder rijs noch broott'eeten, ftel dewijl zy ten dien einde luftSinefen

verfchillen
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huizen

;

van

S'ina,

ojTaïfmg.

3 pp
de Scadc en op D'inwoonders evenwel der Landftrehet land geftofTeert met fchilderyen ke JuKfi/yigfu des Landfchaps van /«;/en opgepronkt met fraeigheden. En »üi» een rou en woeft volk gebruifchoon het gebruik van tapectferyen ken zulke eet ftokjes niet; maer brenzeer zeltzaeni in SinaXs-., desniette- gen de fpijze met de hand in de mont.
genftaende, zoo de genodigden BeDe Sinefen zitten op hoge en kunvelhebbers of luiden van merken ftig doorwrochte floelen aen tafel; en
zijn, men behangt voor hen het huis niet gelijk de Tarters met de benen
van onderen tot bovenen, met tapij- kruislings onder het lijf geflagen.
ten. De meenigte der tafelen geeft de
Oulinx hadden zy gene tafelen
grootheit des gaftmaels te kennen. noch floelen
maer zaten, onder het
Gewonelijk wort niet meer dan een eeten plat opd'aerdeneer, met de
tafel voor vier perfonengeftelt: maer benen kruislings onder het lijf ge(laop grote plechtelijkc maeltijden heeft gen na de wijze van de meefte Afiaieder der gaftgenoten een by zondere tifche en Afrikaenfche volken: ja ook
tafel, en by wijle twee: een om t'eeten, betekent een zelfde letter in hunne
en een om defchotelen op te zetten. fchriften en boeken een tafel en taDe tafelen zijn niet overfpreit met pijt. Eerft na de Regering van Keizer
tafeliakens noch zervetten maer glat Uan hebben de Sincfen het gebruik
beftrcken met de lak of gom Cie, in van tafelen gehad
daer zy wonder
plaets van beide. Gene meflchen ko- naukeurig op zijn
desgelijx op de
men op tafel ter oorzake alle de fpij- ftoelen.Zy doen boven mate plechteze, tenzy weke, alseyren, vifchen lijkheden en dienftplegingen zoo in
diergelijke, aen ftukken gefneden.op- het begin, midden als op het einde der
gedilcht wort desgelijx gene vorken Gaft-malen. De huis-heer begint eerfl
noch lepels ; maer dienen zich van t'eeten en te drinken, en noodigtde
twee kleine Hokjes van anderhalve gaftgenoten met woorden en voorpalm lang door middel der welke zy gaen het zelffte te doen. In het midmet grot^ vaerdigheid en behendig de den van de maehijt worden de kleine
fpijzCjjazelf een rijs koorn, 't zy raeu fchotelen ingroote verandert , en alle
ólgekookt,vveren te grijpen en na den de omftaenders tot drinken genodigt;
mont te brengen Zy gebruiken nooit hoewel niet geperft.
De tijt, op den welken zy gewonezout, peper noch verjuis over de gerechten; maer wel moflaert, en an- lijken Gaft-malen aenrechten zondere toebereidfelen
daer zy zeer der daer in te feilen, zijn hunne genaukeurig op zijn en hebben zeer meinc of byzondcre Feeft dagen beleKi^iere en van verfcheiden flag. De halve in andere voorvallen
gelijk
gerechten zijn vleefchcn vifch ge- reeds te voore gezeit is.
kookt, of gebraden op deroofter en
Rijke, en luiden van aenzien rechin de pan en bereit met vele faufen ten een Gaftmael aen
wanneer zy
en veranderingen die niet ongcurig van een verre reize of van een ander
fmaken. De pottaedjes, daer zy zeer land komen en het gebeurt vrydikzijn noit zonder wils
lekker op zijn
dat iemant zich op zeven en
vlecfch of vifch.
acht maeltijden bevind op een zelven
Keizer Che die des jaers elf hon- dag
alleenlijk om den phcht van
dett en vijftig voor de geboorte des heufcheit aen zijne vrienden te geZaligmakers begon te heerfchen, ven. Wanneer zy niet gehouden of
heeft alJereerft zulke eet flokjcs van geperft zijn maken zyeenige dagen
desgelijx ivoiretafel-vatcn, tot te voore een briefje om de genen te
ivoir
meerder luilter van zijne Majefteit in- nodigen, die zy hebben willen en
gevoert. Deze ftokjes zijn gemenelijk verzoeken om zich ophunne maelvan cbbcnhout, ivoir of ecnige ande- tijt te laten vinden. Zoo het hen niet
re ftoffè gemaekt en alleen op d'ein- beuren mag
noch te pafie komt
den, daer de fpijzemedeaengerackt zy ontfchuldigcn zich desgelijx door
wort , met zilver of gout beflagcn. een briefje en doen het zelffte wan-

lunhuizen hebben
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Derde Gezandfchap na V Keizerrijk

^öo

neer zy het acnnemcn, met te fchry- tafel komt, zoo wort te voore geen
ven een ander wclkzy V Iriefje va» vvijngeprocft want de -Sinefen drinverzoek noemen. Wanneer de dag ken gecnen vvijnin hetdagelixeetcn,
gekomen is, zoo onderhouden zich voor het nuttigen van rijs. Zy voed'eerftaengekomen buiten in cenza- ren op de Gaftmalcnook verfcbeide
lo
met aldaer te wachten tot dat fpeiienin, en is de geen, die verheft,
zy alle vergadert zijn daerna treden gedwongen re drinken wacr op al
zy in een andere zale bereit tot het d'andere gaflgcnoren zich met groot
Gaft-mael: alwaer de meeftervan den gcjuig en handgeklap laten horen,
ia hcteeten zijn de Sir.efcn zccdig.
liuize de plechtelijkheden doet üoeJon, gerechten , fchotelen en wat des De gemene maeltijdcn doen zy zeer
meer zy te recht fchikt. Na deze vroeg en vaftcn zelden tot acn den
heufchcdcn neemt een iegelijk zijnen middag. Kampernoelien of paddcrang en plaetfe en ftelt de huisheer ftoelen worden by hen voor een lekzichinftaetvandegaften t'onthalcn, kerdifch-gcrecht gehouden, endoen
en tot eecen en drinken te noodigen. die van dtn berg Tienmo komen geZy blijven eenlangen wijle over tafel legen inde landftreke Hancheufu des
zitten want behalve hunne redenen Landfchaps v^nCbekiang by de vijfen onderhoudingen, hebben zy mu- de kleine Stadt Linga». Zy worden
zijk en toneellpellen daer de fpeel- door geheel Sina 'm grote meenigte
als
ders gehouden zijn te vertonen het vervoert en gezoute gedroogt
wanneer
een
hebben.
zy
geheel
jaer
goet
blijwillen
geende gaftgcnoten
De Gaftmalen eindigen in laftige ven. Zy weiken de zelve eerfte,\vandienftplegingen, die de giftgenoten neer zy die willen koken, een weinig
aen den huiswaert doen aenwienzy in water, en worden dan weder zoo
des uchtens een briefje zenden , met verfch, als ofze eerft afgeplukt waren,
Nergens in geheel Stna word meer
inhout van de lof des Gaft maels en
boter
zich
toegedraen melk-gerechtengebruikt,dan
aldaer
van al het geen
gen heeft daer en boven met bedan- inde Stadt Sucheu des Landfchaps van
king van de goede ciere-, die hen is {Nanking : en getuigt Martijnncrgens Atl.smenf.
boter gezien te hebben dan aldaer.
acngedaen.
De Sinefen zoo Trigaut getuigt, D'inwoonders der zelve Stadt overecten al wat hier te lande voor difch- treffen d'andere Sinefen in hunne fpijgerechtenwortopgefchaft, en weten ze, metdiemetzuiker, zout, edik en
die ook wel toe te bereiden en te krui- wijn te kruiden,
D' inwoonders van de twalefde
den
dan van ieder gerecht wort
flechts een weinig op tafel gebragt. landftreke A'«««i«^yK des Landfchaps
De heerlijkheit des Gaft-maeis ach van }mnan,een rou volk,eeten alle onten zy te beftacn in de velerleiheit der gedierte, volgens den zclven Martij»
D'inwoonders der vierde landftre.want zy hopen de tafels
gerechten
ke
andere
kleine
Chinyvenfu des Landfchaps van
met middelmatige en
fchotelen op. Ook eeten zy niet ge- Queicheu hebben geen zout ; maer gelijk wy
vifch en vleefch byzonder; bruiken in plaets van dat, de gebrande
aflche van zeker kruit Kiue.
maer doen het onder malkandre.
Onder die van hetLandfchapvan wmj».
Wijders, geen gerecht, welk eens
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opgezet is wort weg-genomen zoo

Kiangfi vintmen luiden

derhalve zy
de tafelen niet alleen vol fchotelen

jaer uit het

,

,

lang de maeltijt duurt

:

,

die jaer in

weg gefmeten gebeente

van koeien, en andere heeften verza-

met gerechtenzetten maertoorns- melen om het zelve in porceleinc
gewijze d'een boven d'ander. Geen fchotelen op hunne Gaftmalen telegbroot wort den gaften op tafel voor- gen tot vervulling van den ledigen
,

:

\

!

gezet nochte rijs die den Sinefen
broot verftrekt 'tenzyby wijle op
eenige kleine maeltijden en op het
,

,

:

;

1

,

^aeft der maeltijt.

In gevalle

rijs

,

bodem

der fchotelen ten einde de
gerechten toorns-gewijze, nademaniere des lands, zouden opgeftapelc
,

op fchijnenteftacn.
;

I

Hmve-

;

yan Sha

of Taifinz.

,
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Huvpelïhs^ en ^ruiloft-Jlaetlie,
Edert drie duizend jaren
herwacrd, volgens getuigenis der Sinefe Hiftorien is
het trouwen ïnSina door een
onverbrekelijk verbont gepleegt.
Ouiinx diende men zich in het re
zamen huwen of verloven van vele
plcchteiijkheden onder andere van
dan meelkandre de hand te geven
rendeels zijn de zelve verandert eenige vernietight en andere op nieu

want het ftaet de dochter vry,
volgens 's Lands wetten
haer aen
een anderen man te hefteden, in gevalle d'eerfte haer wegh gejaeght
heeft. Daer en boven worden deze boelinnen verfcheidenlijk gehandelt want zy eetcn afzonderlijk in
een afgefchoten vertrek
ftaen onder gehoorzaemheid der wettelijke vrouwen
en haer in ecnige
voorvallen , gelijk dienareflen , ten

inplaetsgebragt.

dienfte.

,

:

:

:

,

Heden

daeghs is tweederlei huwelijk in gebruik een vaft en befloten door een verbont welk niet kan
gebroken worden, dan door de dood
van een van beide. De vrou word gehouden voor wettelijk en geleid ten
huize van haeren man met grote
,

:

plechtelijkheden.

Het ander
zitting
,

,

in

:

,

De

kinderen bewijzen haer de ge-

hoorzaemheid en

plicht niet

,

die

andere aen d' andere recht-gchuwdc vrouwen doen
nochte noemen
d'

,

haer noit

met den naem van moe-

ders.

Over haer dood zijn ook de kinderen uit haer geboren fchoon d'ee,

,

een boelering of by- nighfte, niet gehouden drie jaer rou
gedooght door 's Lands wet- te dragen, noch uit d' onderzoekingevalle daer geen kinderen gen der geleerdheid blijven, nochte

:

:

,

de zy kinderen hebben. Veel verfchilt dit huwelijk in wijze van een
waer en wettigh huwelijk, naerdien
men flechts in fchijn met den vader
en magen van de 'dochter handelt;
daerzc in 'er daet door perfonen ver
kocht word die haer niet aengaen,
en alleenlijk tot dit quaet gebruik
hebben opgetrokken.
Ook is 'teen zaek zeergemeinin
Sina te zien luiden die jonge dochters gewins halve opvoeden en haer
laren leercn zingen fpelen op allerlei fpceltuigh en andere fraeie oefeningen, gelijk dochters van Staetbetacmt: teneinde den eenen of anderen dagh haer tot boeliiinen aen rijkaerts te belleden en dier te verko,

,

,

,

,

hun ampten

beftieringe te verlaten

gewoon

gelijkze

zijn te

doen ovef

de dood van hunnen vader desgcover de dood van de wettige vrou:

lijx

we

,

niettegenftaende zy hunne

moe-

der niet is.
By afÜerven des mans zijn de
wettige vrou en kinderen , zoo wel
zijn eigen als die van het ander bet,
dcsgeMeefters van den huize
van de wettige
lijx by afflerven
blijft de boehn daer altijds
vrou
,

:

,

met hacrc kinderen, zoo zy kinderen heeft.

Men

gene boelinnen
nemen, dan om eenen zoon te hebben en zoo dra dces geboren is,
dezelve by aldien de wettige vrou
haer niet langer lijden wil, ten huize
uit zetten of haer met eenen andet
uithyliken. Het kint welk geboren
is, erkent geen andere moeder, dan
d' eigen en wettige vrou van zijnen
vind

'er,

die

,

,

,

,

,

vader.

Weduwen is

pen.

Dan

eigcntlijk te fpreken

,

is

dit

geen huwelijk, aengezien daer geen

vorm

;

is

hoewel ditflechtseen dekmantel is. En word in 'er daet deze gewoonte by de meefte luiden vanopvoeding onderhouden maer rijken
nemen byzitten en Meeüercflen zonder eenig omkijken niettegenflacn
zijn

:

,

's

:

ten

is

wjLix

huwelijk noch verplichting

geoorloft te hertrouwen,zoo zy genegen zijn: wel is waer
eerbare vrouwen fiilx gewonelijk niet
doen , fchoon jong vanjaren, enkin-

Eee

der-

Gezatifffchap na

Derde

A0 2

dcrioos
maer houden haer in het
huis van haercn fchoonvader ; wacr
:

V

Keizer nik

Van welke penningen de
zoo veel knijpt als hy kan

ftaet.

1

der

,

,

vi-

tot

zijn eigen gewin.

door zy meerder gcachtzijn.
In wettelijke huwelijken word gemenelijk gelet op de gelijkheid van
aertof gclegentheid, ftaet en perfo
nen ; maer in andere flechts acht ge-

Waer over

j

die gefchreven heb-

ben, dat de Sinefen hunne vrouwen
kopen niet ongegront voorflaen;
naerdicn de mannen overeenkomen
en zich verdragen om den prijs, met
den vader der dochter die haer ook
,

geven op de natuurlijke volmaekthe
den der dochter.
Niemant mag, uit kragt der wetten,
aen bloetvrienden des vaders trouwen in wat trap het ook zy , nocht
met een perfone van een zelven
naem maer wel met de bloetvrienden der moeot-.r, fchoonookde nae-

,

:

niet geeft

ontfangen

,

voor het

zilver

by hem

is.

Luiden van Staet zullen noit verzuimen van het zilver en de bruit-

,

fchattefpreken.
Maer de vader van de Bruit

;

is

ge-

Kenjonge dochter trout zeer zei- houden al te doen wat hy kan volden meteen wedunaer; welkzynoe- gens 'sLands gewoonte, en wetten,

fte.

,

men het bedde en huis-vermaken.
Noitfluitmen een huwehk, zonder
bcmiddeiacr of koppelaer, hoe grote vrienden het ook zijn. Ten dien
eindc word een,onder een groot getal

van mannen en vrouwen

,

geven huifraetvan de deure (gelijk men daer zeit) totaen het dak
van den huize, uitgezeid het bet. Al,
heteen met het ander ,niettegenftaertde alles n .S'/wjgoe koop is, komt by
wijle op vijfcigh kronen re ftaen.
Behalve ditgeeft de vader twee of
vier jonge dochters ten diende van
de dochter, en eenigh zilver weinigh of veel
na zijn vermogen,
Maer noit word land of eenigevafte
goederen gegeven 'ten zy de vader
van de dochter boven mate rijk is,
of eenen tot fchoonzoon van hogen
Staetkrijgt, of zelf geen mannelijken
en

;

j

!

i

uitgeko-

ren, die geen andere hantering hebben.
De Bruidegom ziet zijne Bruit
niet

,

gaen

dan acn de deure, onder het
,

om

,

in-

,

haer ten wijve t'ontfan-

gen.

te

,

;

De

vaders verloven de kinderen
zeer jong ten huwelijk, veeltijds van

zy geboren zijn.

kints bcenaf ,ja eer

De belofte word troulijk nagekomen,
fchoon de vader voorden tijdt komt
of een der veraflijvigh te worden
loofden door tegenfpoet in 't voetzant en uit zijne middelen raekt
't en zy beide parthyengezint zijn het
verbont niet te houden.
In gevalle de zoon niet wil, uit

oir heeft.

Na de

verloving met bewilliging
der ouders gekhictis, vinden plichtplegingen en heufcheden plaets.
Ecrüelijk zendaenftondsde Bruidegomaendc Bruit een gefchenk van

[

,

;

fpijze

^

vaders wil nakomen,
hy kan door den gerechte daer toe ge-

eenig inzicht,

,

wijn en

fruit.

word de troudagh

,

Ten tweede
door raet van

fterrekijkers,uitgekoren en beraemr,

's

met grote plechtelijkheden. Tenderde word de naem des dochters gedwongen worden,
word
van
de
vraecht. Ten vierde moet de Bruidedoot
Voor 's vaders
'

gom

bruitfchat of huwelijx-goed niet ge-

fprokcn

,

zoo wel van zonen

,

den.

dochters.

Onder pcrfonen van lagen ftaet,

is

de gewoonie niet de vrouwen juiftegelijk eenige hebben
lijk te kopen
zeggen
maer alleenlijk een
v.'illcn
merkelijke fomme zilvers aen den

!

,

vader van de dochter uit te reiken,
van een rok eneenige
andere hooft- cicracdjcn, na zijnen

Eenen dagh te vore , eer de Bruit
ten huize van den Bruidegom gebragtis, worden derwaerd op fchoon

mans oohaer huisraet uit haer vaders
huis overgebraght. Zekere luiden,
ten dien einde afgefchikt gaen twee
en twee, gelijk in eenen omgang:

lichten

;

in vergelding

aen de Bruit, juwelen, oorhantoe zen-

gers en edele gefteenten

als

gen
\

'

dagh

,

en voor

alle

,

,

eeni-

,

vaM Sina , ofTaifuig.

komen

in

j

:

:

4.0 j

geen menfch daer

eenige dragen tafels , andere kofdeze ledekanfers
die gordijnen

[

waert de fchoon-vadcr zelf
der broeders.

ten.
1

Zoo

dat

,

,

al-

of een

wanneer

,

Des volgenden daeghs gelijk de een vaeder zijnen zoon over eegewoonte in zommige Landtfchap- nen misdaet wil ftrafïèn welk ook
penis gaet de nieu-getroude man gefchied
fchoon hy getroudt is,
met vader en naeftc vrienden te liy veiiigh en vry is, zoo hyde kapaert de nieu-getroude vrou zoe- mcr van zijne vrou kan krijgen,
die zy in een draegh zetel gemerkt de vader niet geoorloft is
ken
met prachtigcn toe-ftel huiswaerd daer in te gaen nochte met zijn
zoons wijf te fprekcn 't en zy ovoeren.
ver eenige byzondere voor-vallen,
meer
na
Landfchappen,
andere
In
tegen
Zulk
een grote zorgc word by hen
'tzuide gelegen, zend de man
den avond zijne vrou te zoeken in voor de eerbaerheid der vrouwen ge,

|

,

;

,

,

i

j

-

.

,

j

,

1

(

|

een draegh-zetel

,

ten dien einde

al-

leenüjk geniaekt, en
feerr, die van buiten gefloten en geopent word. Achteraan volght, tot
geleide, een grote nafleep van menkhen , met toortfen en lantaer-

;

rijkelijk geftof-

[

\

i

|

;

nen.
j

Na

de moeder haere dochter de

|

bewezen, en hetlaefchei-woord gegeven heeft, word

laefie dienfien
fte

dragen.

Zelden

is haer ook geoorloft uit
gaen; 'ten zy uit hoogen noot:
doch zit dan in ecndraegh zetel ten
dien einde juift gcmaekt , der wijze
opgefloten , daer de minfle fcheurc
niet is, om haer te zien.
Wijders , tot tijd verdrijf en vermaek houden de vrouwen haer bezig
met jonge hontjes of vogeltjes en

te

zy ten draegh-zetel in gefloten, en diergelijke.
Een maend verleden vertrekt de
de fleutel voor afgezonden, acnde
moeder van den man. In het voort- Bruit eens weer naer huis welk by
trekken hebben de bloed -vrienden hen ^^f/ww genoemt word, dat 's
j

,

I

:

;

den voortccht, en de kleine dicnfl:maeghden, haer door den vader mede gegeven , gaen ter zijde van de

gti.c\d ivecferkeringterrHjie,

Al de broeders deilen gelijkelijk
de goederen des vaders zoo wel
de jongften , als oudften en die
Meefteres.
Wanneermen gekomen is ten hui van de byzittcn en wettige vrouze van den man opent haer moe- wen want in dit ftuk komt alleen
der den draegh-zetel, doet haer doch- de perfoon van hunnen vader in been geeftze in handen trachtinjT maer wat de dochters bcter uitgacn
langt, die krijgen niet met allen, dan
van haeren man over.
Dan vertrekken de nieu-gehoude 't geen haer ten huwelijk is mee ge
beide in een Afgoden kapel, daer de geven.
beelcenifl'en hunner voorouderen in
Zoo de vader fterft eer hy zijftaen.
ne dochters uitgehylikt heeft , de
Na vier werf kniebuigingen , ge- broeders zijn gehouden haer te
woon in diergelijke plichtigheden te voorzorgen. Van gelijkenzoo de vagefchien komen zy de zelfde eer- der van middelen ontbloot is , by
bewijzinge acn hun vaderen doen, zijn leven, door het uithyliken zij-;
gezerenin een groote zale op ftoe- ner kinderen de broeders zijn gelen.
houden haer te voeden en onderDaer nae vertrekt de Bruidt met houden.
haere fchoon -moeder
kamenierMen heeft evenwel eenige byzonen bcmiddclaerfliers des hu- dere huizen, gelijk die den tytel voefiers
welix in het vrouwen-timmer daer ren, daer van d'oudfl:e erven , niethaer huis en dat van haeren Bruide- tegenflacnde zy andere broederen
}

,

1

:

;

,

:

,

,

,

'

,

,

,

,

gom is.

hebben. Deze kinderen worden geword dewoon- noemt Quecun , Chu Hui lieupe ,
ftedcvan de vrou gehouden: jamagh Cheihei.

Voor zeer

heiligh

,

Eee

z

Met

;

Derde

4Ö4-

Gezcv>Jtfchap

Met "jeelplechtelijkhedcfi zoo Tri-

na

't

gamgczuigz, worden de lluive/ijhn en dere
:

met den man aen tafel: ald\w -

yzit alleen

,

i'erlcvingen gejioten

Rehernjk

infonderheid Luiten 's Keizer^
l'oed-verivanten ) zijn dicnjlhoden de^

en gejcbiet dit

beide, wanneer de toekomende Echtgenoten noch in hunne kintsheid zijn : doch

'\

Huisvaders ,en Staet-jujjers der wettige vrou die in tegenwoordigheid van
eenen van beide Jl aen en nietfitten mogen. Haerer zonen noemen niet hunne
,

\

Jlaen zeer nau ga, dat de Bruidegom
van de Br uit niet veelïn jaren verfchilt.

(

\

j

d ouders ter voeder-

Dit verloven doen

1

zonder daer toe de
zijde
der kinderen tevragen : welk nochtans
de zonen of dochters altij ds toefiaen.
Alle voorname perjonen trouwen met
voorname en jlaen in het verkiezen
heivi/liging

,

,

(

^

[

\

,

van een wettelijke vrou na gelijkheid
van gejlacht. l'Vat belangt d' andere by,

,

,

.

j

,

na zijn welqevallen hout, de
en word in ditjiuk
op adelijken gejlacht noch of rijkdom gezitn : want deze krijgtmen jchier voor
de waerde van hondert dukaten en dik- jchap of bloetverwanijchap ,foojlechts
de toenaem verfcheiden is. Ja geven de
ivils noch veelminder. Gemene en arme
en
vaders hunne zonen aen de bloetvergeit
voor
,
luiden kopen zich een vrou
verkopen die weer , aljfe willen. Maer wante» van 's moeders zijde , hoe na ook

zitten, die elk

fcboonfte gaen voor

,

!

\

,

haermoeder;maerdevoornaemftevrou,
hunne moeder : en dragen alleen over
haer wanneer zy fterp , driejaren rou :
en entjlaen fich
wanneer zy haer lijkplicht jullen gajlaen, van hunne amptcn :
hoewel niet over hunne eigen haermoeder
By allen word feer zorgvuldiglijk ga gejJagen
dat altoos niemant
een vrou trout , die met hem een [elven toenaem heeft ; fchoon zy elkandre in bloede niet bejiaen : en word geen
acht gegeven op de trappen van namaeg-

,

de Keizer en

's

Keizers kroojl

,

fien in jy elkandre bejiaen

lijken bloede.

Maer

,

ten wijve.

De Bruit brengt gene

het huwelijken op de jchoonheid des lighaems alleen , zonder aenjchou op ade-

Bruitfchat met

haer

:
en jchoon jy.ten dage , als Jy na
des Bruidegoms huis gevoert word, veel

ook vrouwen van

huisraet met haer neemt , met zulk een
van
toejtel , dat gehele ftraten daer mede
deels om dat 's Keizers vrouwen
iveinïg vermogen zijn en in het Paleis bejlagen worden , foo word nochtans al
opgejloten voor eeuwig uit d oogen van dit huisraet op des Bruidegoms onkofte
haer vrienden gerukt worden; eensdeels bejchaert , die eenige maenden te voor e

Staetjoektn deze huwelijken niet , eens-

,

ook om dat by keure door de Majejiraet haer eengrotefomme gelts te jchenk toeder Huwelixefaken, uit vee len weinige zend. Dus verre Trigaut.
Het huifraet bellaec gemenelijk in
tot 's Keizers Huwelijk verheven worftoelen, banken, ledikanten en zonden.
De Keizer heeft een eenige voorna/me ne-fchermen. Daer en boven moet de
vrou , die alleen de wettige mag ge- bruid by ^tn man brengen een paerc
nocmt worden : behalve dejè trout de met een zadel en toom, vierdienflKeizer en Erfwachter des Rijks negen maegden en twee jongens. De bruiandere een weinig geringer : en daer degom verzorgt ook de keuken mee
en bo ven noch fes en dertig andere , die allerlei Ipijze, vereert de bruid veralk den tytelvan Echtgenooten voeren. fcheide zijde ftoffen en katoen-doek
By deje komen noch andere byzitten in defgelijx een laans van bloemen, met
grooter getal, die Keizerrinnen noch een goude hair-naeld. Zy fchenkt
Echt -genoten genoemt worden ; maer hem weder, ten teken van een onverJlaen hem jlechts in fijne lujl ten dienjle. brekelijke liefde, eenkoftelijk kleed
Die onder defe zonen baren
voorden van goude of zijde ftoflè. Debruide
voor
aengenaemjle gehouden : en al- gom geeft ook aen den vader van de
lermeefl de baermoeder van den eerftge- bruid hondert, en aen de moeder vijfboornen die in 's vaders plaetfe treet.
tig tail zilvers. Hier op gaet de bruiDit IS niet alleen by den Keizer en den loit aen en vergallen elkan dre eerfl
Keizerlijken gejlachte gebruikelijk;maer in 't huis van d^a bruidegom geheele
ook by al d' andere door het ganfch Rijk. acht dagen lang en daer na ten huize
De voornaemjle Echtgenoot voornoemt van de bruid, drie dagen. De bruiloft
,

\

,

\

I

,

d

,

:

,

,

flccpt

:

%'jfi

Sina

'

,

ilecptgfooteonkoftcn mee;en word,
met het vertonen van fchoufpelen en
danileryen , zonderling prachtigh en
tot verwondering van den vreemdeling voibragt.

of laiftttg.

40f

voelen hebben zy in deze kleinoodje:
ja willen dat de vrou , zoo lang zy die
bewaeren noit van liefde tegens hae,

man zal veranderen.
Toen 5/«a door byzondereKonin- Tmtwn

ren

""'^
Des anderen daegs na de bruiloft, gen en Heeren by ftukken beheert "
word de jonge vrou na haeren nieu- wierd nam d'een des anders dochter scmede.
wen man, niet een groten ftoetvan ten wijve gelijk in Europe gebruikevrienden bloedverwanten en goede lijk is. Maer zedert al deze ftaten een
eind namen en quamcn zakken in
bekenden zeer ftatelijk. gebraght
,

,

,

,

,

,

opgetoide fpeel- den fchoot van een eenigen opperfchuit of, 't geen wel het meeft in ge- heerfcher , was dees benootzaekt
bruik is in een fraeitoegedoftcpala- binnen 's rijks ( want noit heeft eenig
kijn of draeg-zetel. Voor aen en ter Keizer een vreemde vrouwe buiten
zijden van de fpeel-fchuit , gaet een 's rijks- wallen derven trouwen,) d'een
grote meenigte van zang enfnaren- of d'ander dochter van zijnen onder'tzy in een

cierlijk

,

,

,

Ipeelders

,

die

op allerlei fpeel-tuigen daen te nemen.

gommen

een zeer groot gejuig maken. Op de komfte der bruid, vertonen de priefters van verre cenige goude halve manen die zy aen de bruid
vereeren, met toewenfchingvan dat
zy niet , gelijk de maen mag veranderen ; maer met een geftadige liefde
haeren man omhelfen. Een groot ge,

Wel

is

waer

,

perzonen van

flaet

niet gaerne hare dochter aen den Keizer uithuwen:want naerdien zy moet

bezocht.en verworpen worden, zoo
hem die niet behaegt , wil geen achtbaer perzoon zijne dochter voor
d'oogen der befchouwers ftellen en
in gevaer van verworpen teworden,
,

Eee

i

«a

,

Derde Gezandfcha^ na
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na bezichtigt

vele onder hacr kloek van verftanten

De Keizer verbint zich noit, noch-

deugdelijk.

Diesweg-cn zoektnien door het
gantfch Keizerijk eene dochter van
twalef of veertien jaren , volmackt
fchoon,goetvaninborft, en genegen

j

!

\

deugden vereifchelijk in eene Keizerin op een felve wijze gelijkmen oulinx een Sunaniitin voor
Dav/el, en Ejiber voor Ajjlveeres ging
opzoeken.
Dit gcfchicd zonder acnfchou op
den rtaet van perzonen zulx dikwils
een Kezcrin een dochter van een

troffel

,

zijnen plicht.

De

.

en voor een der voornaemfte. En
hoc de Keizerin meer binnen toeneemt hoe deze meer buiten opkomen.

dochter nae

,

,

Het

hmvelijk der andere zooncn
des Keizers gcfchicd op een zelve
wijze , ui:gezondert dat zulx een
voorhoede aen het opzoeken der

overgcleverc , die alles tot haere
heimelijke leden toe bezichtigen, en
,

,

ofzyookeen
zy doen

lichaem heeft: ja,

vlek aen 't
haer loepen tot zweten toe, om te
zien of deffclfs reuk ook onaenge-

vrouwen
|

word zy ten hovegevocrt, met een groot gevolg van
vrouwen en mannen, enmettoebe
die van
reiding van een perzone
nu of aen den Keizer gehoort aen
wienzy in zijn paleis vertoont word.
De Keizer , na de gewonelijke
geeft haer den
plechtelijkhcden
ten wij ve, en is
zoon,
zijnen
Prins
onberifpclijk vinden,

(

'

worden
Na zy dcfclvc wel befchouwt heeft merkt fy twee daer
te

,

ee-

vergadert twalef jonge borflen van zeventien of achtien jaren,
de luüigfte en bracffte die men vinden kan Deze worden ten paleis ingcvoert, opeen plaets,daerdeprinces haer zien kan
zonder gezien
,

,

be-

ge-

Men

:

,

aengewend word,

den.

\

,

nige deugtbare üaet -juffers

niet

aen het opzoeken en vinden
van de gewonelijke Keizerinne ten
hove. Maer de wijze van dochters
uit te huuwen , is zeer verfcheilijk

j

nacmis. Wanneer deze vrouwen, na
al deze zorg en onderzoeking haer

deesde rechte Koningin
In het Paleis geeftmen haer

bloedverwanten der dochter

worden aenftonds verheven tot ceHaer huis of gerc en ampten
dacht wordt gehouden voor rijk,

wenfch gevonden is word zy in handen van twee ftaet-jufTcrs, oude vrou-

opmerken

daer haer vader zich in het bemuren van gcdienthad:

en in dezer wijze braghtzyhemtot

:

naerilclijk

,

flrijken der

:

wen

in 'er

,

den.

een

daed een
dochter van cenen metfelaer welke,
gekomen tot de waerdigheidt van
Keizerinne , altijdsde troflelbeWaerde. Wanneer de prins haer zoon, een
weinigh te vermeten en opgeblazen
zich acnftelde, toonde zy hem de

Zoodanigh was

kan zich noit verbinden aen eene dochter van zijne bloed-vriente

hantwerkcris.
Wanneer dan

armen genegen en

j

op heimehjkc plaetfen.

tot allen

Keizerrijk

hertigh, en den

inzonderheid

te zijn,

't

.

,

wijsheit en kennis, ten
einde haer in deucht t'ondervvij-

j

[

van uit; om aen den Keizer te vertoncn, die eenen van dezen twee ten

fchoon-zoonuit-kied.
Wanneer Keizer rjw/zt-.grootvader
zen, in alle heufcheid en ftijle van van Keizer Theumchjtyi die ontrent
den hove te (lichten, en zoo wel, des jaers veertig heerfchte,indiergelijhaer op te trekken , dat zy den kehandehng of zake, cenen van deze
naem van Koninginnc magh ver- twee jongelingen wel geklect zagh,
maer arm
dienen , welke gewoonelijk Chemn en den ander iuftigh
vroegh
Keizerr/jki.
dien,
W\aerom
hy
niet zoo
moe
Jer
Jes
is , d:Lt's,
gewel in in kleding uitgeftrckcn was,
Zoo men van haer, volgens
tuygenis hacrer hiüorien wil fpre- als zijn metgezel. O Keizer ! diende Keizerinnen , dus opge- de deze jongelingh hem daer op,
ken
zijn gewceft vrouwen van d' armoede mijns vaders laet niet toe,
voedt
groote vcrdienilc , by na alle berm- in een anderen (laet te verfibijnen.
gaeft

met

i

!

,

i

'

;

j

j

[

1

,

,

i

;

\

Waer

:

va» Sina oflaifimi.

Waer op de Keizer
om dat gy arm zijt tot
:

,

^oj

nen hebben,

u dan,
mijnen jchoon-

//' u-il

zijn

ook

in grote ach-

ting.

zoon aengenomen hebben.
d'Andere jongelingen

Behalve deze heeft de Keizer noch
worden weer dertig meeftreflen van eere en aciite ruch gezonden, die worden alleen- zien. d'Andere vrouwen, die meÜ
lijk hierom adel, wijl zy tot het lot zeid te beloopen ten getale van drie

van deze verkiezing toegelaten

duizend zijn jonge en fraeie dochters, opgezocht ten dien einde uit alle hoeken des Keizerrijks. De Keizer
komt deze na zijn wel gevallen bezoeken en voornamelijk de goelijk-

zijn.

,

Men

geeftaenftontsaen 's Keizers
fchoon-zonen , Fumma in de land tale
cenoemt, twee der deftigfteMandarijns van'thof, in ftaet van leermee-

om

hen

,

goede ze-

oog.
Keizer Tbeum Chim was in ditftük
een kuifch man zulx van hem een
zegen wierd -pu yu c«w, dat 's,hjgaet
alle daegs vier eerbiedeniflcn met ge- niet in de Paleijenoj Vrouwen-timmer s.
bogen knien te doen. Maer zoo dra Diergelijke meer andere heeftmen
zy verloft is, houd deze verbintenis gehad ten tegendele ook zeerbuiop: hoewel 'er geduurignoch genoeg ten-fporige, als onder ander, die, door
andere verplichtingen zijn: waer over drift van zijn beftelijke begeerte, niet
luiden van ftaet, 'sKeizers fchoon- konde zeggen, inwelk paleis, ofih
zonen niet willen zijn. Te dezer oor- welk vertrek hy wilde gedragen zijn;
zake is ook de gew onelijke maniere maer liet zich in zijn wankeibaerheid
van tvvalef te verkiezen afgeraekr.
geleiden en rcgeeren door heeften.
Zoo de Keizer by namelijk zijn Hy had te dien einde etn klein waoog op zekeren perzoon van ftaet, of gentje, met bokken daer voor, die hy
op een leeraer vanaenzien komt te lietgacn enloopen, waerzy wilden.
werpen, om dien totzijnen fchoon- In het vertrek , daerzy ingingen en
zoon aen te nemen does ontlchul- bleven ftaen , vervoegde zich ook
digt zich daer van grotelijx gelijk by de Keizer.
wijle gebeurt is , uit vreeze voor
Een ander, om de moeite niette
hertzeer in Zijn ganfch leven, zoo de nemen van in de paleifen der vrouprinses in hem weerzin mogt krijgen. wen te gaen.deed hacr uitfchilderen
Wat belangt de vrouwe des Kei- op welker beelteniflen dan zijn oogh
die viel , die deed hy halen
zers, alleen eene is d' echte vrou
Dus 'verre
den cijtel van Hoam heuyoen dat 's Semedo.
Keizerin, en word voor zoodanig erDe Tarterfchc Keizer , die hederi
kent. Hacr zetel flaer achter dien van het Rijk van Sina bezit, eenjongeden Keizer. d'Andere zes, die na de- ling van achtien Jaren, heeft tvvalef
ze komen, en den tijtel van Koningin- Keizerinnen, tot fijnen lief-dienft.
fters,

in letteren,

den en hooffche ftrekcn t'onderwijzen. Ter tijd toe de vrou kinderen
krijgt, is de man gehouden aenhaer

fte in zijn

,

(

!

:

'

,

,

,

,

,

:

.

I

,

^

,

Lijk''f licht
Tr'igaut.
lib.i^.caf.-;.

of

LijJ^JlaetJie

^

en rou over dooden.

L de Sincfe boeken,

die van dootbare en dootkifte van een dierdcSedenliandelen, zijn ner- bare ftofie toe teftellen.
gens op uir dan in het opIn den toeftel der begravenis of
wekken der zonen rot ge- uitvaert die veel meer een ftaetfie
dienftigheid tegen d' ouders, en eer- maghgenoemt worden
muntende
biedigheid tegen de voor- ouderen: Sinezcn uit, ieder na zijn maghten
Maer in geen ding zijn de zonen middelen , en dikwils boven hunne
dienft-plichtiger tegen d' ouders, dan magt.
wanneer zy hen d' uitvaertcn of lijk
Het rou ge vvacd der Sinefen is niet
plicluen doen zoo wel in het aen- zwart maer wit. De zonen dragen
trekkcn van rou-gewaet , als in de over de dood der ouders een zeer
grof
,

,

,

,

,

,

Der^e Gezantfchap na V Keizerrijk
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grof hennipe rok , altoos d'eerfte
maenden die hen tot op de voeten
komt. Ook is de Iioet of bonct en
fchoenen vry wanhebbelijk, en2ecr
erbarmelijk om aen te2ien.
Zy hebben ook een koorde ,of liever een tou,om de lendenen gegort,
in maniere, als de Franciskaner Monniken. De rou, uit kracht van een onverbrekelijke gewoonte over vader
of moeder duurt by de kinderen drie
jaren tot vergelding (want deze reden wort daervan by hen in hunne
boeken gegeven,) en bewijs van dankbaerheid aen d' ouders, die hen in
d'eerfte driejaren op d'armen gedragen en met zulk een moeite opgcvoet hebben
Derou-tijd vand'andere bloet ver,

,

,

,

De

wet-plichtigetijt van rou over

de dood van eenen Keizer en wettige
Keizerin is ook driejaren, byd'onderdanen, zo verre's Rijks palen zich
uitbreiden.

Maer heden 'sdaegs,met

by opentgebod bekend gemaekt wort,
worden dagen voor maenden geretoelating des Keizers, welk

lijk

kent: en aldus doet het geheel Rijk in
een eenige maent de droefenis , gevat

de dood des Keizers , metrou, gewaet blijken.
uit

Delijk-pLichten en getruikelijkhc-

den der Sinefen ftaen in een groot
boek befchreven: weshalven.by overlijden van eenen uit het gellacht

d'overgeblevenen die het lijk hebdit boek opflaen,
ben ga te flaen
om delijk-ftaetfie, na het voor fchrift
wanten is korter hoewel ook ver- der lijk -plichten, te doen. In dit
fcheiden korten lang, na dat d'over. boek worden niet alleen de rou-kleleden hen na of verre in bloede be- ren fchoenen, mutfen, gordels en
{taet want by eeni'gcn eindigt de rou al andere gebruikelijkheden voor-gebinnen 's jaers, by andere al binnen de fchreven, maer ftaen'erook inafgedrie macnden:gelijk ook hier te lande. beelt.
,

,

,

:

,

:

Wan-

:

van

Shi.1

Wanneer een man van aenzien

kom t te ftcrven zoo
,

i

vervvittight des

die

de zoon van den overleden of de
bloed - verwant al d' andere
bloed verwanten enbekenden,by een

met zekere gomme of lijm,
zy C/t" noemen.

beftrijken

Ten dien tijde biedenze alle dacgs
aen hcnfpijzeen drank, nictanders,
als ofzc leefden. Dan zitten ook de

,

iiaefle

met een rou-ftijlvan plechtewoorden welk binnen dender-

zonen niet op de gewonelijke doemaer hurken op een laeg voetden of vierden dag na het overlijden bankje neer overdekt met een wit
gefchied. Als dan word dedoodkilt kleed. Zy flapen ook geenzins op
gemaekt en het lijk daer in geleid: bedden maer op matrailen van ftroo,
ook de zael of kamer met wit laken op de blote vloer.nefTens de doodkift,
of matten overfpreid en behangen
ncergefprcid. Vleefch of eenigeandre
in het middea des kamers een altaer toebereide fpijze t'eeten word voor
opgerecht, en daer op de kifc en het een gruwel gehouden. Zy nuttigen
beeltenis des overleden geftelt.
ook genen wijn nochte gebruikten]
In deze kamer komen binnen of bad-ftovcn, ja onthouden zich ook
op gezette dagen ( die by de Gro- van vrouwen Zy mogen ook op geboekje,

lijke

len

,

,

,

;

,

,

ten gewonelijk vier of vijf zijn) de
ma.fren en al de andere vrienden , ook
zelfs met rou gevvaet aen, te zamen.
Zy komen ook afzonderlijk, en reis

negaftmalcn vcrfchijnen nochre binnen zekere maenden opcntlijk uitgaen maer zitten dan in een dracgh,

;

ook met roudoek bedekt. Veel
meer andere dingen worden gedaen,

zetel,

opreis, d'ecn na den ander, alle uure
van den dag en brengen op het altaer
tcreeredes overledcns reuk werken,
en twee wafch-keerfen. Wanneer deze in brand gefteken zijn, bewijzen

zydendoode, met het
mael

te buigen,

ftips

,

lichaemvicr-

!

enviermaelte knie;

vanden

Ten

:

,

Zoo

te verhalen.

evenwel onderhouden de Sinefen deze ftrenge plechtelijkheden niet of
wijken noch altijd iets daer af en des
te meer, hoe zy nader aen het einde
:

eerbiedigheit doch leggen eerft
in een wierookvat met vuur, tegen
over de dootkift , en het ten toon gelen

om

te lang

,

driejarigen routijd komen
dage, als het lijk uitgedragen

word komen de magen en vrienden,
genodigt by een ander boekje , weflelt beeltenis, een weinig wierooks.
der te zamen , alle gekleed in wit
Midlerwijle deze plechtelijkheden rou-gewaed , om de lijk llaetfie te
gefchiedcn, ftaet een of meer zonen helpen vieren. Deze gefchied in mavan den overleden ter zijde van de niere van üQX\ omgang der Roomskift, in wit rou-gewaed, en kermt en gezinden.
Verfcheide beeltenilFen
weend ; hoewel zedelijk. Achter de van mannen, vrouwen, elefanten, tikift fchrcid en huilt al het vroüvolk gers en leeuwen, alle van papier gevan den huize wanhebbelijk en zon- maekt maer met mcnigerlei kleure
gekleed ook in rou-ge- afgemaelt en verguld , worden voor
der mact
waed maer achter een gordijn.
aen gedragen en daer na alle by hec
door
de
plechtelijk
en
is
Ook
grafverbrand.
Priefters tot een gebruik gebraght,
De Priefters en die de heidenfe
papier op een zekere wijze gefatfoe- gebeden opzeggen volgen ook hec
,

-

j

;

:

;

,

,

,

neert

,

ja

ook witte

zijde ftoffe te

verbranden
welk gefchied tot eerbewijs van weldadigheid en eerbiedenis ; uit een inbeelding van daer
door den overleden kleren te ver,

op een lange ry. Deze doen verfcheide plechtelijkheden op weg, en
fpelen op trommels fluiten, Cymbalijk

,

len, klokjes en andere fpeeltuigen.

Voor aen dragen ook verfcheide luiden grote kopere wierook-vaien op

fchafTen.

ook de kinde- dcfchouders.
ouders
tot drie of
de
lijken
der
Eindelijk volgt de bacr met het lijk,
ren
zonopgetoit met grote ftaetfie vvantzy
vier jaer binnen 's huis in de kift
der de minftc ftank door de reten word onder een verwulfden hemel,
of fplctcn trekt, ter oorzakc vanhct van hout zeer kunftigh gefncdcncn
Veeltijds bewaren

,

:

ƒƒƒ

be-

Derde Gezantjchap lu
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'/

Keizerrijk

behangen met fluweel, door veertig deren heuvel in de voorüadc, met
grote graven van marmer
en vcren by \vij!e vijftig man gedragen.
te
fcheidc
zonen
bechenillen
van
dieren
en
de
Achcer de baer volgen
voet: maer leunende op een üokje, mcnfchen daer tegen over. Daer
quanfuis als reeds door droefenis af- worden ook grote en zeer prachtige
marmere lijk-flenen opgcrecht, en
gemat.
Daer na volgen de vrouwen, gezc- daer op in een braven ftijl zeernec
ten in een draegbaer met witte gor- de daden der voorouderen, aldaerbezoo datzy niet graven, gefchreven.
dijnen behangen
Alle jaers
op zekere gezetteti
kunnen gezien worden. Ook zitten!
die den overlc- dagh, komen de magen by dezegrafd' andere vrouwen
den zoo na in bloede niet beltaen, in fteden te zamen bewijzen aldaer
hun lijkplichten branden reukwerrou draegh-zetels
Wijders, al degraf-ftedcn of kerk- ken brengen giften en rechten een
lijk-mael aen
volgens 'sLands gehoven leggen onder de Stadt.
by
zonen
U'oonte
al
federt
alle eeuwen her geZoo gebeurt dat de
overlijden der ouders, van huis zijn, bruikelijk.
In dezer wijze heeft de Jefuit Nide geheele lijk-üaetfie of uitvaert
'y^Arf^
opTr/gaut deze flofle duidelijk
wedcrkomfte
word tot aen hunne
gefchorr. Voorts wanneer een zoon ontfouwen; doch zal ook laten voigen, 't geen Ahares Semeclo, Adria's vaders overlijden verwittigt is, dees
middelen
mis
de Uu Cortes en Adam Seal daer
van
rechc, zoo hy een man
is, ter zelffter piaetfe, daer hy zich lover gefchreven hebben
In vele (tukken, volgens Semedo,
dan bevind, zijnen vader ter cere een
die
de
rouhet leven betreffen komen de
ontfangt
en
lijk-mael aen,
keert daer Sinefen met d' Europer Filofofen oklachten der vrienden
na met d'eerfte gelegentheidt huis- vereen maer verfchillcn zeer veel in
waerts, en vernieuwt weder dezelve het geen de doodacngaet. D'Europlechtelijkheden, in orde gelijk bo- pers handelen wcinighof niet van de
venverhaeltftaet. Ja is de zoon uit lijk ftactfien deSinefen achten geen
kracht der wetten gehouden t' huis te ding hoger, en zijn boven mate zorgniettegenflaende hy het vuldigh by hun leven van daer over
komen
hoogfteampt van 't Rijk bekleed, ja orde atn hunne kinderen na te laten
fchoon dat van Raets-hooftmander gelijk die alle dienftplichtigheid en
Rechtbanken in Peking of ook dat gehoorzaemheid betonen in de zelvan Kolaos, de nacfte perfoonenaen ve na hunne dood te volbrengen,
Het is een algcmeine gewoonte in
den Keizer, en den rou-tijd van drie
Sina
houden
zonder
de doden niet nakend fchoon
uit
te
huis
jaren t'
hy eer tot zijn voorig ampt gelaten het een lijk van een tweejarig kindis,
maer in een
word. Dan dit is alleen van de rou in d'aerde te leggen
over d' ouders te verftaen en niet kifte, koftelijk of Hechts, na eenieders flaet en magt. V/aerom de rijvan d' andere bloetverwanten.
Voorts zijn de krijgs-overften of ken niettegeftacnde de Sinefen gieMajeflraten
ook by overlijden der righ van aert zijn, hier in de mate te
boven gacn naerdicnze na het koouders, dezer wet ontflagen.
Zoo iemantbuitenzijn Vaderland üelijkftc hout zoeken, datzy weten,
komtteüerven, wend de geen, dien te vinden.
Gelubdcn gemerkt zy gene kinde zorge van het lijk ga' te (laen toekomt, alle vlijt aen, zonder onkoften deren hebben, ontzien zich niet duiteverfchonen, om het lijknadeflclfs zend kronen voor het hout vaneen
Vaderland te ruch te voeren, tcnein- doodkifte te hefteden .-fchoon het
de het in het graf der voorouders mag nergens na zoo veel waerdig is.
Wanneer de kifte gemaekt is en
gezet worden.
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Ieder huisgezin of geflacht heeft geftodcert van buiten
cen byzonder graf op den een of an- raet van goud , zilver

met allerlei ciefchilder werk
,

en

1

en beelden, doen zy de zelve in huis
brengen dikwils tot hun zonderling
vermaek van de zelve in hunne ka-

van grote waerde. Maer zoo
de duivel -jager de zelve gelukkigh
en voorfpoedig om daer op te bouwen , geoordcelt heeft zy worden
zeer dier verkocht
hoewel dit koaltijds

;

,

mer te zien.

,

Gelijk tentegende!en,diezichin

;

hunnen ouderdom zien, zonder kilte pen niet gefchied, zonder racd dier
gemaekt te hebben altijds treurig of luiden.
Ook is 't den kingeemelijk zijn
In het begraven word by hen een
,

.

deren een grootc fchande , wanneer
de vader , reeds ftok - oudt gewor-

den

,

noch zijne

kifte niet

orde onderhouden
van het hooft
des geflachtsaen het opper -eind te
zetten en d' andere hand aen hand
of zy aen zy , volgens hunne trap,

gemaekt

,

heeft.

Deze wijze van doen wordgewo-

pen.

De graven zijn vanftecn, zeer net
neÜjkdoor het ganfch Keizerrijk onmaer acngezien den gehouwen en de graffteden boven
derhouden
Sincfcn hunne kerkelijke wetten van op geftoffeert met beelteniffen van
zoo dieren als Herten EItfantcn en
d' Indianen zijn toegekomen
hebbenze van daer ook eenige andere Leeuwen
gemaekt desgeiijx van
:

,

,

,

,

,

,

dingen ontleent en alzoo driederlei fteen met prachtige graf fchriftcn,
flag van begravenis te weten, in d'aer- tot lof des overleden. Luiden van
de in 't water en in 't vunr. Gelijk groten Staet , inzonderheid g'^Iubde Japanders dit ook noch by hun le- den
doen noch groter onkoften:
ven doen
want zommige werpen want zy doen pracluigePaleifcn bouzich over hals over hooft van hoge wen en vertrekken onder d'aerde,
rotfcn; andere fmijten zich meteen gelijk kerkhoven alwaer gevoeghefteen aen den hals in dromen andere lijke kuilen of kelders zijn , om daer
brengen zich op een andere maniere in de kiften na hunne dood te zetom 't leven. Zulk een hert hebben de ten. Deze Palcifen' dienen hen tot
Sincfen niet.dat zy zich noch heel ie- luft of vermaek -plaetfen , of, wanvendig begraven macr arme luiden, neer het ganfch geflacht op der doodie gene middelen hebben, om eene den dagh vergadert, om hunne offerverbranden het lijk hande en plechtelijkheden daer in te
kifte te kopen
en begraven d'allche. In het Land- doen.
fchap van Suchuen worden de lijken
Voord' armen, die geen middelen
verbrand en d'aiTche in dicht geflote hebben, om byzondere plaetfen te
vaten bewaert, diemenopdengront kopen , tot graf- fteden is in ieder
Stadt een algemeine plaets of kerkder ftro men werpt.
De killen zijn gemaekt van zware hof , daer zy alle te hoop begraven
en fterke planken de reten beftreken worden.
met Joden lijm, of gom, Cbaran,oi\
Wijders
zy trachten ook in de
Ciaro by de Portugelen en by de Si- graffteden hunner voorouderen benefen C/f en Ci^ genomt, tot beletfel graven te zijn fchoon noch zoo verre van de plaetfe , daer zy geftorven
van den quadenftank.
De begracf- plaets of lijk - ilede zijn. Gelijk gewonelijk den bevelheeft een iegelijk voor zich en voor hebbers overkomt
die, bezigh ter
zijne nakomelingen buiten de muu- beftiering in verfcheide Landfcbapren der 5tadt dewijl men die niet pen des Keizerrijks, buiten hun land
binnen de Stadtmagh hebben. Deze te flerven komen van waer de blocdplaetfen zijn zeer dier.
vrienden die doen brengen , om
Eenigen doen aldaer bequame hui- hen de laefteeere te bewijzen. Niet
zen bouwen rontom bemuurt , en buiten alle reden
gemerkt Jakob
van binnen vol Cypres en andere bo- en Jozef de zelve zorge gehad hebmen na den aert des gronts. Ten ben.
opzienc van de hoedanigheid der aerDe eerftc plechtelijkheid, welke in
de of grond zijn deze plaetfen niet het overlijden onderhouden word is
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wen achter de gordijnen aen te
fchreien.
De roubeklager nadert de
incen<;zale
buiten
na
op een matras
tafel
en
leid
daer boven op een paaldacrdengeedte
gcbragtword om
geven. Luiden evenwel van Staet pierc beurs met eenigh gek daer
blijven leggen en tlervcn op hun bed. in , tot betaling van een gedeelte der
"Wanneer een vader overlijdt, trekt onkoftcn, en een weinig reuk-werk.
Na hy drie of vier eerbiedingen op
d' oudfte der zoonen zijn hooft-hulhet tapijt eensdeels te voet, eensfel en muts van 't hooft en komt met
hangenden haire voor 't bed haelt deels teknien, gedacn hceit lichtmet fcheuren en trekken de gordijnen ten de kinderen hem op en ftelleti
en ledekant ter yl af, enfpreid de hem aen hunne linke zijde, met beflukken over het lijk. Daer na word wijs van de zelfde eerbiedenis aen
het lijk (is 't een mans-perfoon van hem. Midlcrwijle wenenze of gelaten
manvolk maer een vrous-perfoon zich te wenen. Na al deze plechtighevan vrouvolk) na 's Lands gebruik ai- den neemt ieder weer zijne plaetle,
gewoflen.en hctafgewofTen lijk in fijn zonder een woord tefpreken. Al de
katoendoek,of,by mangel van katoen, vrienden die daer komen, om de bein een zijde kleed gewonden en zijn zoeking te doen worden ontfangcn
fracifte gewaet aengetrokken. Ne- doorcencn der verfbe bloed verwanvens den dooden leidmcn de merken i&n des overleden met een klein rouvan zijn ampten trap van geleertheid, gewaet aen die hen in een ander verdie hy in zijn leven bezat. Het lijk, trek geleid, daer hy hen doet ter zeet
in dezer wijze uitgcftreken ^eidmen Hellen en Thee-drank gedroogde
Dan
in de kiftc, die in een zalc met zwart fruit en lekkernyen aenbied.
niet
Hetbeelteveel
eetenzy
daer
van
maer
neword.
gefield
behangen,
getrofmen
flechts een weinig, en (leken dat
nis des overleden, na'tleven
fen, en zijn merken en livreien wor- in hun netje , en begeven zich van
den aen het hoofden-eind der kille daer. Deze heufcheden zijn van zulk
geftelt: aen het voeten-eind een tafel een plicht , dat tegenwoordige vrienmet een tapijt daer voore , en gor- den zich niet derven daer niet laten
en afwezigen indienze in
dijnen, daer de vrouwen achter ver- vindefi
en
d'cene
andere
neven
of
Kinderen
nabuurige Stadthun
borgen zitten.
zitten ter weder zijde op kaf zeer be- verblijf hebben komen daer in perdrukt. Aen d'eerftcgaldery die den fone of, zoo zy te verre zijn zeningang van de zale fluit, ftaen trom- den ecnen hunner huisgenoten, om
en twee hunne ontfchuldiging te doen. En
petters aen beide zijden
tamboeren aen de grote poorte des gelijk deze plichtplegingen van rouPaleis na de zijde des Hofs. Aen de beklagingengewonelijkacht, of tien
ftraet hangt een groote bundel van dagen duuren, zoo hebben de verfte
om te koflukken papiers aencenftok, tot op afgelegen tijds genocch
d'aengenomen
iemant
of
van
hunnent
van
wegen te
teken
ten
d'aerde
bezoekinzenden.
van
men rou, en aenvang
Na het volbrengen van deze plichtgen te geven. Daer na doen de kinderen van den overleden hunnen pleging, is d'oudlle zoon gehouden
bloed-vrienden en andere door een de bezoeking aen eencn iegelijk der
briefje met woorden vol nederigheid ganfche Stadt te doen, die gekomen
en medelijden hun verlies bekent zijn hem te bezoeken: hoewel hy fich
maken. Dan begintmen de bezoe- flechts, tot vermindering van zijnen
kingen in dezer wijze te doen. Die arbeid aen de deuren vertoont , daer
de zelve doet, gaet inheteerfteHof hy de groerenis afleid en laet een
en neemt rou-gewaet aen. Daer op briefje ganfch duidelijk uitgellrekt,
geeft de tromflager een teken en de en gaet verder.
Daer na word van de begrafenis getrompettersblazen, wanneer hy door
het lager Hof gekomen is. Zoo dra fprooken zoo de beurs het magh vehy inde zalc komt, vangen de vrou- len. Zooniet: men bewaert de kifte
dar de kranke
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met hctiijkin huis tot d'eerfle gelegenthcit, die by wijie in een ganfch
jaer niet voorkomt. Te dien einde
wordende vrienden door een 77.ve of
briefje verwittigt, die, na vergadert te

lijkzyhacrebloctvricndtn en magen

Wanneerzy ter bcgekomen zijn, doenzc

vcrzclfchappen.
gracf-plaets

j

aenftonts op d'eerfte plactfe komen.Voor uit worden gedragen grote
beekenifTcn van menfchcn, paerden,
zijn

^i^

ofJaifuvi.

,

j

verfcheiden plechtigheden, eer de kifte in d'aerde gezet word. .Een onder
ander, niet de flechfte, is eêh koftehjfc

maehijd voor het ganfch gezelfchap,
daer toe een groot en prachtig huis
enandetigers,
leeuwen,
van
noden is. Na dat een iegehjk
ohfanten ,
re gedierten , gemaekt van papier,! t'huiswaert vertrokken is, houd hy
en verrijkt met gout. Daer na vol- denrou tijtjendegewonelijkeplechgen andere beelden , te weten, van tigheden, welke haer in dezer wijze
hebben.
wagens triomf- bogen pyramiden
De eerfte en gemeende is zich te
en dicrgclijke dingen geftofïeert met
verfcheiden werken van zijde en ro- kleden in grof en fvvaer rou-gewaet,
welk wit is niet alleen in Sina maet
zen van een zelfde ftoffe.
Al deze toerufting wort verbrant, ook in Japan Korea en in vele andere
wanneer men de kifte ind'aerde zet, Gebuur- rijken hoewel, mijns bcindien hetccn perzoon van ftaet is. dunkens, deze kleure niet van den
Anders wacht men zich wel een zul- beginne af tot dit gebruik verkoren
ken verquifting toe vermaektedoen. is; maerdoorgewoonteingcvoerten
Deze beelden worden gevolght van aengenomen zonder zy daer van reeen grote meenightevan menfchen, denkunnen geveniaengefiendeSinegekomcn uit nieusgierigheid om de- fen anders wel weten , dat wit een der
zen lijk-toeftel te zien. Daer na vol- vrolijkfie kleure is, gelijkze dat op
gen de vrienden in rou-gewaet ver- fekere tijden genoech doen blijken,
volgens de .So«;rf», al zingende hundan mijn gevoelen, daer over
ne gebeden, en fpelendc op gom- t'uiten, zoo heeftmcn te weten dat
men. Daer nakomt een tweede flagh deSinefen hunne ftoflèn van katoen,
van ^'öwïf^jdie hun baert en hair laten zijde en hennip maken. Zijde en kawafTen, <.nin vaüencn gemeinfchap toen is veel te fijnen te licht tot groleven, handelende veelerlei llagh van veftoffen. Derhalve kunnen zyfich
fpeel-tuigen. Noch komter een anniet beter, tot rou-gewaet, dan van
der rang van 5o«cf«,die een leere vol- hennip dienen: want gelijk de zelve
gen, ganfch verfcheiden van d'ande- uit de natuur, zondergeverfttezijn,
ren, en het hair fcheren. Na hen gaen van een onaengename kleure is zoo
de bekende vrienden, en kort daer hebbenzedaer toe ook die verkoren.
En gelijk anders hennip doek uit
op de bloet-vrienden. De laetde zijn
overleden,
des
en
neven
de kinderea
de natuur wit is, zoo is geloofelijk
gekleetin zeertreurigh rou-gewaet: dat uit dien gevolg wit eigentlijk tot
bloots voets hangends hoofds , en rou-kleur aengenomen is. Drie volle
met zekere dokken in de handen van jaren duurt deze rou geduurende de
twee voet lang.
welke, de kinderen noit op andere
Al dit gezelfchap gaet voor de doelen zitten , dan op een kleinen
doodkide, die onover gedekt gedra- bank.overdekt met rou. Zy doen noit
gen wort, (indien van kodclijkhout maeltijdaende tafel, flapenop geen
beddeden; maer met bet op de vloer.
is , of verguit en vernid met hun Charan, ) op zeker groot gevacrte door Zy onthouden zich van wijn en
dertigh veertigh of vijftig man ; want vleefch dienen zich niet van baddodes te heerlijker is deze daetfie , hoe ven,komen op gene maeltijden;noch,
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het getal der dragers groter is.
tenoituit,danineenedraeg-zetel,die
Achter de kide volgen de vrouwen rontom bcfloten en met rou overal wcenendc , inhaere dracg-doelen trokken is. Dat meer is zy bekenrontom opgcdoten, en overdekt met nen, zoo zy zeggen, noit in aldien
rou-klcden op de zelfde wijze, ge- tijdthumie vrouwen , noclue worden
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wierd liy weer
na zijn huis gezonden om
den overigen rou-tijdcuic te houden,
eer hy zich zou mogen vertonen
Het getal van drie jaren word ftips
onderhouden in erkentenis van dat
zy de drie eerfte jaren van hunne
te treden,

re ruch

,

om zich

Keizerrijk

ampt weer

onderzoekingen noch
in 's rijks bedieningen aengenomcn.
En zoo zy ecnig ampt hebben zy
zijn mee de dood van hun vader of
moeder fchoon het van een Onderkoning of KoLw was gehouden dat
in algemeine

te verlaten

V

tot de plechte-

kintsheid meer waeren

op d' armen
hunner vaderen, dan op hunne voe-

hjkheden derhjk-flaetfien en rou te
beledigen maer krijgen dat daerna
weder ja komen dikwils tot hoger
ampt. Zoo heilig word deze tijd gehouden,datmcn^geneuitdeilingeontfangt zelfs voor krijgs-hopmannen
:

ten.

,

|

1

,

niet.

Waer

uit

komt,

dat

zy

niet in

hvmhuis, tot een teken van eerbiedenis, van d'ordemogen veranderen, de
welke hunne vader onderhield,
De rou der vrouwen is niet meer
dan een jaer: die van de bloedvrienden drie maenden die van devrienden, drie dagen. En gelijk deze voor-

Voor eenigejaren is 't gebeurt, dat
zekcr Bevelhebber uit het Landfchap
\znKwton, die begeriger was om een
dan den tijdt vallen dikwils voorkomen, zoo zijnbediening te hebben
van zijne rou uit te houden, zijne re- 'er zeer weinig of hebben de roukeningzoodanigmaekte, dat de tijd rokken algereet. Dusverre Seme do.
Zoo de jefuit Adruwm delai Cortes
van zijne reizeten Hove,-voor een gedeclte van dien van zijne rou zou zijn, in zijne Schriften gedenkt, is het roudie hem ontbrak om de driejaren vol gewaet over vader of moeder aldus:
die zoo \\t\
te maken.Maer wanneer dees ten Ho- De gemene rou rok
zijn
mannen als vrouwen dragen, iszeer
vc quam met voornemen om in
<

:

!

,

,

1

,

,

wijd.

i^

van Sina
wijd van grove witte hennip, uitgerafek en met veel lappen bezet.

,

,

In de hand hebben de zonen een
riet
daer op zy leunen, wanneer de
maer over de doodt
vader dood is

I

0/

laifinz.

41 ƒ
G. Een rougordel van helm of fpart,
over eenen vader.

H. Een rou-gor del van helm, over
«

;

van demoedereenftokofüronkvan
hout.

Op

't

hooft hebben de

Rou-gewaed over doden geen vader noch moeder.
,

mannen een
I..

bonetvangrovehennip.daer een grove uirgcrafelde doek voor het aenzicht by afhangt. De dochters dragen
op 't hooft een kapof huif , ook gemaekt van grove hennip.
£cn gordel van fpart of helm word
om den middel gedragen die met het
een eind voor neer tot op d'aerde
,

eene

moeder.

,

2.
3-

4-

Een rou-huifofkapvan wit tou.
Gemene rou-kouzen zeer uttgerafelt.
Een honet in vorm van een mijten
van grove hennip.
Een gemeine rou-gordel.
,

Gemeine uitgerafelde rou-fchoenen.
Een ruime rou-rok, zeer uitgerajelt.
7- Een gemeine voorjchoot zeer uitgeS-

6.

rafelt.

hangt.

De

rou-tijd over vader

is drie

jaren

,

of moeder
van drie

in vergelding

andere eerfte jaren ledert hunne gein welke zy hen zogen en
boorte
op hunne armen droegen.
De rou-tijd over andere doden is
langer of korter na de groter of minder maegfchap en verplichting die
zy hebben.
Het rou-gewaed over die geen vadernoch moeder zijn, is ook van wit
hennip-doek ; hoewel zoo grof en yl
niet. Ook zijn de mutfen of bonetten koufen en fchoenen van een ander facloen doch medeuitgerafelt.
De vrienden des overleden gaen
ook niet met bedekten aenzichte gelijk de zonen
noch met geen (lokken in de handt als breder de nevens gaende afbeeldingen uitwijzen,
by letteren en cijfer-gctallen aenge,

,

,

,

,

;

,

,

:

Na

het zieltogen en

adem geven,
of zoen of

vliegt aenftonds de vader

een der naefie magen

,

zonder kap of

muts met hangenden
ze uit, langs deflraten met zich te
krabben tot bloedens toe, en te huihaire , ten hui-

,

,

len en fchieeuwen.

Na de dood van eenperfoon, 'tzy
vader of moeder over welke de Sinefenrou dragen onder anderegebruik
en plechtelijkheden,die zy inzonderheid gebruiken in de begrafenis en
maniere van eere,die zy hen aendoen,
(een zeer brede en wijdlopige flofTe)
hebben zy voor een gewoonte een
,

,

zekeren tijdnietopftoelen te zitten,
nochte flapen op hoge bedden , noch
vleefch t'ecten,noch wijn te drinken,

zich van hunne vrouwen t' onthouden noch luit te fpreken,noch uit den
huize te gaen 't en zy in draeg-zetels
,

,

met grof linnen toegefloten, welk de
rou is, en diergelijke meer andere dingen tot dat met der tijd de droefenis

wezen.

Rou-gcwaed over Vader of

,

Moeder.

overgaet. Uitgezeid de krijgs-bevelhebbers, zijnal d'andere, fchoonde

A. Een gemeine zeer ivijde rak , tütgerafelt en met veel lappen.
B. Eenrouriet tot een leun-fiok, over

hoogfte A'o/joj^,verplicht over de dood
van hunne vader of moeder hun ampt
en den
drie volle jaren te verlaten
nefTcns
en
betreuren
te
overleden

,

eenen vader.

C. Een roujhk of knots van hout over
,

eene moeder.

,

F.

d'andere de rou-plechtelijkheden te
vervullen zonder hier cenigcuitzonderingc is. Üiis verre de las Cortes.
In 'dezer wijze doen de Sincfengewonelijk de lijk-Üaetfie en begravenis
hunner doden maer op een andere
de Tarters die heden het Rijk van
:

D. Een rou muts of honet van grove
hennip over vader ofmoeder.
E. Een kap of rou hu/f van een zelve

Me.

,

:

.

Eenrou-kaproen voor de vrouwen,
ver vader of moeder.

o-

,

Sina bezitten.

De

Jcfuit yldam Schal
ftclt

«^

Derde Qezanflfcbap na

^iS
die van

fielt

't

Keizerrijk

De Sinefen zijn wonder zorgvuldig

beidein de volgende

by hun leven,

in 't verkiezen van een
Sineplaets
en
tot
een
graf
, en aenwijzen of
Beide Tartaren , zeid hy
icr\ drac^en byzondcre zorgc over het meren van een erf of grond, bequaem
begraven hunner dooden: want zy en gevoeglijk ter begracf-plaets: hebbeelden zich in dat al het geluk hun- ben zy dien op hun eigen bodem niet,
ner nakomelingen hier aen hanght, zy kopen die elders voor veel gelds.

woorden

ten toon.

;

,

1

;

!

\

J

zoo

flcchts de

voorouderen in kilten

^

van het aller onverderflijkfte hout, in

j

Defc plaets, zoo veel des doenlijk is,
moet droog zijn: mach van achteren
geen put noch floot hebben, nochte
van vooren eencn droom of hcerenweg
dcfgelijks geen tempel noch
toren; maer moet effen en vlak zijn,
en voor niet lager dan achter.

onder-aerdfche grafkelders een onbereckelijke reex van jaeren kunnen
overbrengen tot baet des nazaets.
Wacr over de rijkfte Sinefen dikwils
drie en vijfhonderd ja duifend kronen in hun leven acn kant leggen, om
te hefteden namaels aen hunne begrafenis. Ten dien einde vergaderen zy
planken van Ceder en ander dierge,

:

,

,

De
|

plaets, ter begrafenis uitgcko-

word omringt met een op<z,evvorpen halve mane van aerde, of halve
macns gewijzc dijk die in 't midden

ren

,

,

lijk onverderfTciijk hout, diczy van hogernjft:,cnallengsna voren fchuins
twee honderd mijlen,en verder, doen neerfchiet hoewel niet effen en gemaer daeld gelijk met kleine
ontbieden tot kiften na hun dood, lijk
heuveltjes
eeuwig
neerwacrds. In het voorwillen,
omdacr in, gelijkzy
'

,

,

i

,

Het zelffte beveiligt ook

te fchuilcn.

liifior.sm.
i'.b.f.

de Jefuiet Martijn.
Het word , zeid dees

hy'

•

hen voor

'"

grote gelukzaligheid ge-

ggyi ji^/i. ^^fj

j

houden, die zich, voor zijne dood een
dootkifte van het hefle en zwaerfte hout
doet maken. Een eenige kijle komt dikivils op twee duizent kronen en meerder
tejluen. IVant zy doen uit verre gelege
,

,

'

.

\

geweften de jlerkfle, zeer fraeie en onverganqkeliike planken komen. Dies n ge-

,

j

\

ne Stadt, of menvint'er dootkiflen te
koop. Ja de meefle luiden ko^en die veel
jaren voor hunne doot voor veel gelts en

hewarenze hy zich in hun.
De bovenfte(dus vervolght ^'Ja?/)
planken van de dood-kiftenderTarfchieten langhs henen boven
ters
in 'vorm van een dak.
fchuins toe
De gantfche kifte felfs is van buiten
gefchildert fonder by hen op de dik
,

,

:

deplanken veel gelet word
dienen,
toe
dan
nergens
wijl de kiften
om het lijk voor een tijd daerinuitte
dragen; want gekomen by de grafte der

:

of oppcrfte gedeelte deles dijks.begraven de Sinefen den oudften,en ter
weder -zijden neerwaerd de zonen,
en neven vervolgens: niet door malkandre, maer ieder onder een byzonderen opgeworpen heuvel doch het
hooft des geflachts onder den hoogftcn In het midden worden op een
flieenen tafel, eetwaren, reukwerk, en
andere jdingen gefteft ter eerc van
den overleden.
Wie onder het geftacht, tot hooger
trap van waerdigheid opgefteegen is,
ftelt zelf voor zich een eigen enbyzondere graf ftede toe. Indezeworden, fleene beelteniften van menfchen en dieren wederzijdelinks opgerecht, na eens ieders waerdigheid.
magten middelen. D' overige ruimte
word met bomen by na alle C ypreffen,beplant,en by wijle met een muur
ftc

\

'^

j

)

I

1

,

omrmgt.

Een weinigh anders doen de Tarwantfchoon zy, wat de gelege-

ters

:

nis en plaets belangt.een en de zelffte

met 'dingen vereifchen,als de Sinefen, zoo
houdenze evenwel de felve ordre in
delijken verbrand.
De dood-kifte der Sinefen zijn aen het begraven niet maer of ieder
en aenhet word alzondcrlijk begraven, ofjonge
het voeten eind fmalder

ftede,

worden de

kiften t'effens

:

,

hoofden eind breeder en hooger de
bovenfte plank plar,die met de zijden
overfteekc om hier dikte te kunnen
fien; daerfondcriing op gelee word.
:

,

luiden aen de zijde der ouden.
De Sinefen , gelijk ookdcTarters,
rechten ecnen graf- ftecn op , mee
opfchrift,

welk den ouderdom , ampr,
en

•Hl

-iJeZ van. Micjtki^

ViJfi

en

Keizers weldaden behelft.

Sina, ofTaifïng.

Dan

417

Na

een weinigh gezeten te hebom voor te komen datdemerkteke- ben worden de bezoekers tot aen de
nen door den tijd nietuitgaen, en de deure of flrate uitgeleid,
geheugenis en t' effens de verdien-!
Naulix is de tijdt der bezoekingen
ften des overledenen wegh-gefle- geeindight, of de naefte vrienden kopen word , zoo doen de Sinefen, men 'sandercn daeglis weder in hec
behalven den graf-fteen, een ander treurbuis: van wacr zy het hjknadé
vierkante fteen met het zelffte op- graf- (lede, of ten minÜe tot acn de
fchrift
tot berecht, wanneer d'an- poorte der Stadi geleiden,
Dan gaen de wezen van huis tot
der komt te vergaen, van het bedrijf
in rou-gewaet van grof hendes overleden aen de later nakomc- huis
lingen in d'aerde of grond der graf- nip doek en bewijzen op nieu geflcde begraven. Wanneer daniemant, fpreid mee hun aenzicht tegen d'aerwic hy ookzy geftorvcnis, komen de
den bezoekers voor de deure,
aenftonds al de vrienden en magen zonder in huis te mogen komen, de
rontom by het lijk te gader , en be- fchuldige eerbiedenis, voorden onweenen dat luids-keels, gefament- langs bewezen dienft.
lijk.
Opeen ganfch andere wijze doen
Dan word een hennippe zak
volpapiere broden, verguld en ver- de Tarters de lijk-üaeffie
te vvczilvert, in fchijn van goude en zil- ten, ten zelfften dage, op den welvoor de deure uitge- ken iemant fterft , word de dode,
vere broden
hangen. Edelluiden zenden aen de na dat hy gekift en binnen 's huis
vrienden een fluk wit
dun en zeer beweent is uitgedragen 't en zy
doorfchijnenddoek, met een briefje, dees een Koningje of Land-droft geDeze weeft is.
tot bekentmaking des lijks.
De vrienden geleiden het lijk, die
verfchijnen op den gezetten en beftemden dag, en brengen reukwerk, zich daer na ter wederzijde op een
was-keerfen en geld met zich. Ten lange ry by den hout-ftapcl veehuize ingetreden
gaen zy voor de gen, en luitruchtigfchreien. Nahec
tafel ftaen
welke tegen over de ki- Ichreien , vertrekken de genen die
fte in het midden der zale gefteld het lijk gelei hebben gedaen, cnleggen de huisgenoten vuur onderden
wort.
Na het ontfteken van reukwer- brant-flapei, om alles, bchoudends
ken op de tafel treden zy een wei flechts de beenderen , tot alTche te
nigh te ruch, en bewijzen aen het verbranden. Het gebeente wort ten
beeltenis des doden afgemaeld aen derden dage verzamelt , en in een
met porcelein-vatgeberght, om ter behet hoofden eind der kifte
vier mael te knielen, en 't hooft tot grafenis te bewaren. Uit een zonlaegh op d'aerde te buigen
t' efderlingh waengeloof of zorge worfens met groot gefchrei
eerbiede- den de lijken der genen, die aen de
nis.
kindcr-pokjes gcftorven zijn , honNa het opftacn van dez» eerbiede- dert ganfche dagen bewaert , eer zy
nis, komen de wezen of bloedvrien- verbrant worden.
den te voorfchijn die aen de zijde
Een weinig groter eere word deri
der kifte tullchen de gordijnen afzon- Koningkjcs, 't zyTarters of Sinefen,
derlijk midlerwijie knien- buigingen na hunne dood aengcdaen.
Want
doen. Deze bewijzen van gelijken zoo een Tarterfch Koningjedootis,
met knien-buigingen den bezoekers worden de dienaers, na hetfchrcien
eerbiedenis, en doen hen bedanken, van drie of vier mael ten huize, gclijmet den hoofde vier werf tegen d'acr- ker kcle, ter wcder-zijde voor het hof
de te ftoten.
ten tone geftelt,met de merken zijner
Wanneer de bezoekers vertrekken, wacrdigheitenmogentheitindelianverzek een der naefte vrienden hen, den ;teweten,deze ftaen te pronk met
en fchenkt hen zoo zy willen. Thee- hclmmctten die met bonetten deze
drank.
metgordels:d'andermetdraegbandè:
's

1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

j

j

:

;

,

,

,

,

,

!

)

j

,

,

,

I

1

,

,

,

,

,

,

'

[

i

!

i

,

:

:

'

Derde Gezantfchap »a V Keizerrijk

Na het fchreien, bereiden en ftellcn

eenige met degens ; andere met bogen en pijl kokers zommige met
jacht honden en andere met andere
dingen daer hy in zijn leven mee

de Raetshccren der plichtplegingen
van den bank der zeden al het geen
toe
en
dicnüiffh ten otTerhande
zetten tafels met allerlei vruchtenen
lekkernyen diflchen daer en boven

:

,

omging en vermackt was

:

t'

,

,

,

effens

zy deerlijk.
By na in gelijke orde ftaen de paer- vleefch in zeer grote zilvere fchotedenrontom tentonegefteld,aenden lenop. Dan reiken defeaeneenen der
voornaemfte Koningjes een bak met
teutrel in handen van ftal knechten:

fchreien

:

zijn overfprcid metkoftelijkezadels,

;

wijn toe

en behangen met fluweel, ombyhet hoogh
graf re verbranden

Dcsgelijx ftaen 'er kerneis
tig uirgeftreken en geladen
,

,

prach-

met het

geen tot de lijk-ftaetfie vereifcht
word. Onderde poorte ftaen trommei flasers en trompetters te fpelcn.
Ten bellemden dage word het lijk
uirgedrapen. Voor uit treden trompecters, diegcdiiurigcenichorren en
drocvigcn toon geven. Na hen volgden twintigh of dertigh uitgeleze
kemel dieren met zijde tomen en
zadels aen den hals, beladen met tenter begraeften en ander omflagh
plaetfe te brengen. Daer na worden
zijde zonne-fcherm en: na deze grote
gefchilderde en vergulde waiers na
de waiers vendels ftandaerden en
andere veld - tei<.cnen gedragen beneven goude en zilvere vaten. Findelijk komen prachtigh toegedofte
peerden en dienaers beladen met
het dierbaerfte huisraet ten lefte de
draeg-zetels die d'Onder-koning gebruikte. De ganfche begrafenis-plaets
wordomringht met matten, in vorm
van een muur. Binnen dit beftek ftaen
open tenten opgerecht, geftoffêert
met rekbanken en dierbare kleinood-

!

>

;

:

,

i

:

|

,laerzen,

zadels, goude en zilvere vaten, draeg-

bedde des overleden gewor-

zetel en

pen

,

om

verbranden.

t'effcns te

Na

,

alkhe verbrand is, word al
het tezamen gelopen goud en zilver
uitgenomen en in een papier bewondcn, en eindelijk weer ten derden dage in't vuuTgefmeten metbyvoegen
te verbranden. In het midden t'elkensvan een nieuwe brand ftoffe,

een grote zael gcmaekt mede
van matten, om het lijk daer in te zetten. Die in den omgang of ftaetfte de
laeftegeweeft zijn bevinden zich by
deze zael d'eerfte. Achter hen blijven
ter weder zijde al d'andere ftaen ie
der na zijne waerdigheid. Het overfchoc des befteks binnen deze muur
van matten, achter de zael is voor de
vrouwen. Wannecrzealle,beidc mannen en vrouwen binnen deze paetfe
gekomen zijn, makenze,ftaende overeind een tijd langzamen eengroot
gefchrei en deerlijk misbaer.
ftaet

die al tot

'

,

tot dat alles verflonden

,

,

,

raedjeworden met een zweep in't velt
gejaegt,die voor halfgeldby de genen
die willen mogen gekocht worden.
Na dit gedoen vertrekken de genoodigden, onder gelei van eender
Koningjes tot buiten de lijk poorte,
welk hen bedankt 'ten zyd' overleden zoodanig eengeweeftis, dien
men dezedienften van rechts wegen
,

,

,

is.

De peerden, berooft van hunne cie-

,

,

hoeden

koftelijkeklederen,

;

,

om

de des overleden.
Hier en tuflchen word een brief of
lof-rede des Keizers te voorfchijn gebraght daer in de Keizer de verdicnften des overleden ophaelt, en dien
met een zekeren fraeien tyrel vereert. Devoornacmfte kaeisheervan
den voorzeiden bank keil deze lofrede luits keels op, daer al d' andere
met gebogjen knien aendachtelijkna
luifteren. De voorgeleze bnefword
in het vuur gefmecen en tot aflche
verbrand. Na het buigen der hoofden van driemacl na d' aerde , ftaenze alle zamcn op en vangen weer
aen te fchreien. iJan ftcken de huisgenoten een papiere hoop heuvelsgewijze opgertapek , en overal omwonden met zeer dun purper verwig
floers in den brand. Hier op worden
,

|

:

je,

om

een ofTcrhan-

,

,

,

,

gelijk tot

,

,

,

die de vocht drie werf

,

1

,

,

,

heft

!

,

:

fchuldig

is.

De 1 artcrs houden
noecht

,

zich niet ver-

met een eenige

lijk-ftactfie

te

:

van S/na

doen maer herhalen dezelve na
zeven, en weer na zeven andere dagen c'elkens
tot dat alles door de
vlamme verteert is wat den overlcden waert en dierbacr was.
Daer en boven zoo d' overleden
een aengename byzit ofgedienüige

te

ofTaifinz^.

,

:

,

^j^j^

'

i

\

ganfch jaer,alle dacgs,fpijze ingebragt,
die men by den heuvel den o\'erledcn
voorzet, als of quanfuis dces daer zijn
middag of avondmdcl mee doen zou.
De brengers ftaen midlcrwijze een
wijle aen de zijde, en fchreien zamen

deerlijk. Tarters van geringer Üand,
hoveling heeft, die brengen zich zelfs bouwen door mangel van middelen,
om 't leven de byzit 't zy met wil geen zale by het graf maer Hellen
of onwil , is gedwongen haer zelve Hechts fpijze of Thee naby den lijkte verhangen totgezclfchap,trooft, hcuvel, en gaen dan weerweg,zonder
en vermaek, (gelijk deze woefte men- langer te blijven 't en zy defen dienft
fche voorgeven ) van den overleden, van eere den overleden buiten gein het ander leven. Schrandere herf- woonte bewijzen. De Sinefen, ten
fenen evenwel hebben namacls uit tegendeele na de by-een-komftevan
een gruwel van deze wrede ofïèrhan- vrienden en magen , gaen byna in
de , den Keizer by verzoek- fchrift, dit deze orde ten huize uit, na dat zy te
v^reed misbruik uit kracht van een vooren degewoonelijke eerbiedcnis
ingevoerde wet , doen afbreken def- den overleden bewezen hebben.
gelijx' ook het verquiftcn van cnVoor uit word aen een lange (lankoflcn en ydel verbranden van zoo ge een rode zy de doek gedragen.daer
veel huifraed verbieden hoewel niet op de tijtel vanden naem waerdigganfchelijk degenegenthcid by velen heid en ouderdom des overleden met
,

:

,

:

,

:

,

,

,

;

,

:

,

weg-genomen is die met hunne man- zilvere letteren afgcmaelt ftaet. Daer
nen en vrienden begeeren te fterven. na volgt een lange ry van kinderen,
Des niettegenftaende heeft deze die allerlei bloemen van geklcurt pagewoonte, door 'skeizers verbod, t'el- pier op riet of bamboefen dragen.:
,

kens vernietigt grotelijx een krak gekregen en Zijn. in plaets van koftelijkekledcn,papicreiogevoert, die door
toeftelling en befchildering van buiten de ware verbeeldcii, ieder gewaerdeertop eenkrone.
Na het volbrengen der offerhande
en gefchrei, ten tvvede en derde reize,
in het byzijn van alle, die na de begracfplaets op nieu gezamentlijk zijn
toegefchoten, word eindelijk tot een
gratftedc een zeer fraeie zaleofhof,
gelijk quanfuis vooreen levendige,ge
bout, en rontom met een muur omringt. Aen de muren ftaen ter wederzijde verfcheide vertrekken of gebouwen by na op de zelve wijze, als daer
de dooden by hun leven in de paleife
mee vermaekt waren. In dezefteltmen de vertroutfte knechten.
In de zale word dcgraf-ftede van
ticchel-llenen op een vierkanten heuvel opgerecht. Rondtom üeltmen
d'oorkuflens en dracgzetels des overaen de mure hangen ter weleden
derzijde de gordel enzabelmet den
draeg-band en pijl-koker met pijl en
boogc. In deze zale worden een
,

:

,

:

,

beneven beelteniflèn van menfchen,
dieren tuinen, gebouwen en andere
vermakelijkheden gefchildert op papier, tot wellufi: der oogen.
Zoo d' overleden in zijn leven berucht over godsvrucht is geweeft,
worden afgoden beelden koflelijk
uitgeftreken, voor uitgedragen.
Hier na volgt op een der baren het
beeltenis des overleden
daer na de
Bonzen of heidenfcheprieüers, die op
bommen ^ymbalen en andere fpeel,

,

,

:

,

tuigcn lullig fpeien.

Dan komen

guigelaers en toneel-

fpeelders te pecrt, in hetzelfüege-

waed,daerinly defchoufpclen by het
grafzuilen vertoonen. Deze maken
midleruijlc den ganfchen wegh over
met kunft - vuuren groot geraes :
vliegen ook by ronde langwerpige
'bamboefen in de hoogte op, en vertonen uonderlijke liji gebaren in de

Andere flacn op het peert met
de benen nacr om hoog en 't hooft

lucht.

,

,

neerwaerds
het peert

,

:

andere loopen neffèns

zoo fnel als het peert zelf.

Alhetwelkgefchied, om de rou en
droefenis te matigen en verzoeten.

Ggg

2
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,
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De wezen

gaen neffens of recht
leunen op ftokken,
achter het hjk
door dienaers onarmen
en hebben d'
quanfifis of hen door de
derfteunt
grote der droefenis de krachten beDe doot-bare opgetoit
zvveken
met koftehjke kleden van zijde,word
tenminfte door acht, veehijdsdoor
zeftien, zomtijds door twee en dertig
doot-dragers gedragen. Al hetvrouvolk volgt in draeg-zetelsnademannen die in geleden te peert ofte voet
voor aen trekken, en zich onder een
voegen.
Wanneer men tot de piactfe der
fmijten de
begrafenis gekomen is

het bertjemetzwert, een root ftipje,
in dezer wijze "31, want dan ontftaec
uit het teken
welk Keizer bediet,
een ander teken , welk Heere bete-

i

:

:

,

Keizerrijk

'/

|

,

1

\

kent zoo dat aldus, met den te voore
ondergefchreven naem des overleden, een volkomen zinontftaet te
weten, De Heer A^ A'. Dit zelf fte hertje brengen de vrienden daer na met
het beeltenis des overleden nacr huis,,
omjaerlix daer in de gedachtenis hunner ouderen te vieren. Ja verduurt
:

|

,

:

i

j

j

,

[

dit hertje,

i

wanneer het beeltenis reeds

door ouderdom verfleten is een lan,

)

Zoo dra d'opfchry-

ge reex van jaren.

vmg

,

volbragt

is

,

gact de voorzeide

genen, diedeftaetfie geleiden, alles lof fchryver hen allen met vier knie
wat zy gedragen hebben op een en hoottbuigingen volgensgewoonhoop papier en fteken 'er den brand te, voor. Wijders.eer de vrienden ververvoegen zich dan by de tafels, trekken, worden de gaftcn in een huis,
in
die geftelt zijn voor de lijkbare, en van matten opgerecnt of in den nacopgedifcht met verfcheide vruchten fte kapel , ter maeliijd ontfangen.
en reuk -werken beneven een ont- Aldaer word d'eerfte kroes den weweidt en fchoongemaekt zwijn en zen tot afwifiching der tranen gelam geftelt aen weder zijde. Alhier lijk zy zeggen toegedronken. Zoo
ontfteken twee of drie derwaerdig- hen gevalt houden zy zich een wijle
ften voor de ganfche fcharede reuk- tijds op met eeten en het aenhoren
werken. Na deze te ruch geweken van fchou-fpelen. Nade wederkomvergaderen eenige
zijn bewijzen d'omftaenders tege- fte t'huiswaerd
Taufusy ofduivel-jagers, in het fterflijk met knielen en 't hooft nad'aetde te buigen , eerbiedenis tot vier- huis,ten einde, dat, met het belproeien
mael achter malkandre. Eindelijk wij- van zeker water, van de boze geeften
kenzeter zijde , en neemt de geen te reinigen,en die, gelijkzy willen, uit
voor allen plaets die gekomen is, om te drijven, en den huize ruftetebehet hertje of tafereel des overleden te fcharen. De rou- kleeren zijn by de
tekenen reeds te voore gemackt tot Sinefen en Tarters niet een en dehoewel beide in 't algemein
de brete ontrent van drie vingeren, en zelve
wit.
bclchreven
en
elle
een
lengte van
Al de Tarters, zoo wel die van den
met den naemen ftaet des overleden.
Eerft word dit teken gi, welk Kei- huize, als bloed -vrienden trekken
als onnodigh voor aen in den rou tijd een lange rok van wit
zer bediet
die de laken aen, die hen tot op de voeten
geftelt ; waer over de geen
zelve in deze lijk-plechtigheid teke- hangt en met een tou of wronge van
nen zal in deftig gewaed moet ge- een lelffte fto fTe toegegort is dragen
maer zoo
kleed zijn
en in het zclffte daer de gewoonlijke leerfen
mee iemant na den ftaet der waer- oud en verfleeten alfte weten te
endedagelijkfehcet: ontdigheid voor den Keizer zou moe- vinden
van de rode fijde pluibloot
flechts
ten verfchijnen.
Decs.gelcid door tweeRaetsheeren fen tot cieraet daer op geftelt.
't Hair van de baert noch hooft
der plichtplegingen, bid eerft,met het
al
word
hen in al dien tijd niet gefchoopencele
der
acnbicdcn om verlof
Na
verloop van een maent, fmijt
d'omftaenders voor zich, met betui- ren.
ging van zijne onwaerdigheid dezes ieder in een vuur , aengcleid van paampts. Eindelijk voeght hy boven op pier en andere fnuifterycn, zijn gorhec teken , gefchrevcn boven aen op del van tou daer medczy achten de
rou
i

,

,

,

i

:

,

j

,

]

,

1

,

,

,

j

,

{

,

)

'

,

,

;

]

(

,

:

;

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

van Sina, ofTaifing.

rouvoldaen te zijn enkleeden zich
weer volgens d'oude gewoontc. Geburen en vrienden houden de rou flcchts met het aftrekken der zijde pluifen uit demutzen,
of behouden het fatfoen van den gewoonlijken dracht, met veranderen

neflen den befoeker, gelijk de andere,
aenzitten; maer zitten op een laeeh

:

dacr na

bankje. In de eerflemaenden inzonderheid nuttigen zy niet alleenlijk
flechtc fpijze, in devaftcngebruike-

,

met zich van vleefch.vilch, wijn,
melk en diergelijkt'onthouden; maer
een eeten ook gantfch onfmakclijke of
laffe fpijzc,gcenzinsmetzoutof fpe-

flechts van een beter ftoffe in
flechrer.

De
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Tarters bemoeien zich

lijk,

Dan gelijk de routijd
met de duivel-jagers voornoemt, de ovcrvrou, broeders, zooncn, en anbctemmcrs der geeften, noch met dere bloedverwanten korter is, hoe
ook het rou - gewact en fpljze veel
quade geeften.
De Tarterfche vrouwen of Tarta- beter is. De routijd der zonen over
tinnen veranderen in den rout-tijd d'ouders is driejaren .-welken tijd ook
het gewaet of 9ieraet des lichaems, de vrou over de dood van haren man
die gewoonlijk fvvart, en zeer ftadig moet uithouden
De dood van den
ceryengekruid.

niet

.

Hethulfel deshoofts, dat
anders flechts met gevlochten hair bcdektleit, is een witte huive gordels
gewijze zamen gevouwen, met byhangzelen die haer over de fchouderen zwieren. Ieder heeft een bamboes-riet inde hand, bewonden met
wit papier , wanneer zy het hjk gaen

oudftenzoon.ofdcffelfsvrou.ofoudfte fnaer, word by d'ouders een jaer
betreurt
zoo lang is ook de man
over de dood van zijn vrou in derou,
en d'een broeder over den ander,
Deze overgroote rouwe der kinderen, over de doodt van vader of
moeder is zoo de Jefuit Martijn gebefchreien.
tuigt , al van Keizer Xuns tijden af by
Het rou gewaet der Sinefen veran- de Sinelen onderhouden die zijnen
dert by verloop vanjaren. Heteerfte voorzaed 27?, gelijk een zoon zynen
jaer dragen zy
beide mannen en vader, drie volle jaren by hei grat bevrouwen , over 't ganfch lijf daer treurde zonder ooit daervan af te
ook het hooft mede bewonden is, wijken-.bevelendemidlerwijlcdezoreendikengrofkleet, volgaten met ge des Ryx aenzyne Landvoogden.
ruwe fchoenen van wit laken aen de Want drie jaren tijds , vervolght devoeten
en een tou of koorde om zelve Martijn betreurenze in dier
is, in wit.

:

,

,

,

,

.

,

|

,

,

;

;

,

,

omdedrocfnis,over wyze 'svadcrs dood, dat zy zich alde dood der ouders, door de verwaer- tijds binnen 's huis houden, en leggen
loofingh des lichaems te betuigen. aenftondsalleRyx-ampten zelfs dat
Op het tweede jaer is de kleedinge van Majcftraet af welk zy tocnbevan zeer dun doek de hoet van ge- dienden. Zy verandren ook de plaets,
vvoonlijk fatfoen, hoewel niet van fpijze en huisraet in geringer en ziteen zelve kleur de fchoenen fraeier, ten niet dan op een lagen bank. Zy
en de gordel van tou afgeleid.
nuttigen geenen wijn noch toefpyze.
Op het derde jaer mogcnzeklee- en vernoegen zich alleen metmoesdinge van zijde dragen en de hoed kruiden. De kleding is zeer wanhebvan geen ongelijker ftoffe,hoewel wit belijk gemaekt vangrofdoek defvan kleur, ofwel de gewoonlijke, die gelijkisookhunneflaep kameronbegemeenlijk zwart plag te zijn.
quamer. Zelfis ook de wijze en zwier
Mieren tuflchen, in defengantfchen van fpreken anders, enopderougetijd, onthouden zyzichXchoon inde paft. Ook behouden zy dan hunnen
grootfte wacrdigheidt gefteld
van ouden naem niet maer veranderen
hun ampt, met bevvilligingh des Kei- dien in cenen ander, en geven zich gezers zelfs uit kracht van 's rijks wet- nen anderen dan dien van een ongetcn. Zo zy by geval ten dien tijde, in- hoorzamen en ondankbaren zoon ;
zonderheldin óiCW beginne, bezocht als die door gehoorzaemheid cnbeworden, uiogen niet tegen over, of hoorlijkezorgehet leven der ouders
'tlJjf:

tjuanfuis,

,

,

,

,

;

;

,

:

,

!

!

,

,

,

\
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,
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konnen 'verlangen maer
door vele beledingea hunne dood

nier heeft

,

verhacftigt heeft.

leen het Iprcken

;

En word

|

j

pa-

Martijn.
;

i

;

root, noch op papier met vermiljoenmaer gebruikt in
rood beftrekcn
gele
of blaeuwe kleudeze,
plaets van
re. Witte kleding is geen teken van
vrolijkheid, gelijk in Europc maer
van droefenis. Ganfchwonderbacris
deze Godsvrucht der kinderen tegen
d'overledenoudercn;envindmcnnaudie hen daer in na
lix eraens volken
volgen: inzonderheid in dit ftuk: want

I

;

i

'

middage
i

!

'

j

zelfs Majeftraets -perfonen,

dan om
hunnen ftok ouden vaders volgens
plicht, met alle hulpcbyftanr re doen.
Daer in niet lichtelijk iemantby den
Keizer afgewezen word, dien, zoo bewuftis, dat onder deze Gods-vrucht
geen ftaetzucht fchuilt. Waerom nu
de rou drie jaeren duurt daer van
word uit de Sineefchs Filofy geen ongerijmde reden gegeven. Want bil-

'

|

,

;

|

i

i

,

:

,

:

,

,

,

,

,

bedieningte
vinden
die te gelijk met vrou en
dochteren niet derwaerd toefchoor.
Hier door liepen de voorhoven van
menfchen der wijze over dat naulix
hoe ruim zyvvaeren, doorkomen aen was. D'edelfte wierden in
't binnenfte voorhof,neven 's Keizers
vertrek, ontfangen. Verfcheide malen wicrd de Keizer met een gefchrci
van allen te gelijk behuild, niet zonderhoudcn van orde, een wonder in
het geween te vervolgen en volher.
den. Na al de Tarters, onderfcheiden ganfchelijk in acht vanen, en ingelaten twee en twee in de zale of vertrek des Keizers, geweent hadden,
vveeken zy weg en wierden door andere in plaets van hen , verpooft".
Zulx het gefchrci zonder vermoeing
aenhield: lopende en kerende de fchare uit de naby gelegein de verre gelege zalen over en weder. Midlerwijle
ontbraken'ergeen,ja niet weinig, die
ganfche drie dagen groten honger uitgcftaen hadden; dewijl zy zelfs niet
derfden ter voorhoven uittreden, en
de knechten niet toegelaten wierden
hen binnen lafenis toete brengen.
!

,

lijk is, zeggenze, diein d'eerftedrie
jarenhuns levens, zich zelfs onmagtigh, de liefde der ouders henwaerd
genoren hebben zoo veel tijdsook
na hunner dood, om de gelede mocje
lijkheden, aen klagen en treuren door
de zonen hefteed worde, alstotvcrzoening der moeiclijkheden, die d'ouders hebben uirgeftaen
Geen wonder dan dat by de Sinefen voor het grootfte ongeluk gehouden word, kinderloos te zijn wijl hen
bewuft is, nicmant te zullen hebben,
van wien zy in hunnen ouderdom
dienft, of na hunnen dood plechtclijkc rou te verwachten hebben.
De reden van wit rou-gewacd in
plaets wy zwart gebruiken, wordby
de Sinefcn deze gegeven dewijl de
witte een natuurlijke verruwe is daer
by naai d' andere door kunft van verven ontftacn:waer door fy zeggen betckentwortjdatmcn in droefcnisgcen

NaulixwaseenTar-

,

,

,

gekift.

ter te Peking in's Rijks

,

j

,

brengen van andere reden

groten toeftel en gebaer gefchiede de lijkplicht en ftaetfic van
Keizer Z«;?^/'d', vader des tegcnwoordigen.Des anderen daegs.d'achfte van
d' eerde maen
na de dood des Keizcrs, wierd deffclfs lijk ontrent ten

j

,

wanneerze zien dat hunne ouders,
gekomen tot eenen hogen ouderdom hunne dienflcn zeer van noden
hebben verzoeken acn den Keizer
ontfla^h van hun ampt zonder by-

Met

,

;

,

ftaetzucht noch kunftenarye moet
gebruiken want daer een vvaercdroefheidis Moordde zelve overvloedelijk
door denatuuruitgepcrft. Dusverre
,

pier en maniere van fchryvenverandert
want dan fchrijftmen niet met

velen

Keizerrijk

:

j

niet al-

maer ook het

't

,

)

'

{

\

De Jefuit/ö/.'(7« Adam 6'c/W,uitmeelijden

met het volk, welk door hon-

ger en

ongemak re vergaen

ftond, bad

de Beftierders, door een verzoekfchrift, fpijze van 's rijkswege hen te
verfchafTen of gedogen de Icliare na
huis tegaen. Menhad'er, zcidehy,
,

vrouwen

,

die uit

,

zwakheid derfexe,

zulke ongemakken niet konden uitftaen men had 'er ftok oude mannen,
door ziekte afgemat, en ongewoon
zulk een langen laft te lijden.
Naulix was hot verzoek fchrift van
Sch^ü overgelevcrt, of de Beftierders,
ziende
:

Mam
•*'^^'•

^Wi

r

,

van Sina
ziende den raet voor goed in , lieten
al het volk vertrekken, met befluit,
dat al de Mandarijns, zelfs alleenlijk
de zeven volgende dagen, 's morgens
vrocgh in het vertrek ( terwijlc aen
d' ecne zijde de Bonzen en acn d'andere de Tauju hunne afzweeringen opzongcn) een halve uure zouden wenen. Daer nazou een iegelijk na zijnen raedkamer ter ruft e keeren, en de
ingeftelde maendelijke valling voor
den Keizer onderhouden.
Den veertienden der eerfte nieuwe
macn, wicrd den nieuwen Keizer, genaemt Konchï d'eedvangctrouhcid
gcdaen. Ieder rek -bank wierd in
'tbezonder, uit vreze van verhindering, door de menigte in'tbinnenile

,

'

I

, en rijkelijk opgehoopt met zuiker gerechten in zilvere fchotelen.
Al het welk te gelijk in 't vuur gewor-

klompen te fmelten'

Den overigen tijd,
rige

dagen

gelijk ih

op de welke men

,

de voter be-

wening ging, Honden de ftads-dienaers.land drollen met het geen ten
Keizer behoord, in de handen: def,

I

de peerden, tekenen en vanen,
en andere dingen, ter zege ftaetfie
dienende, opeen lange ry ter weder
zijde in den ingang dcspaleis,rontom
ttntoone, en trokken niet weg, dan
nahet uicgacn derMandarijns.
Op den eerftcn van de tweede
maen wierden dezelfde gefchrei en
plichtplegingen in het b) zijn van de
Koninginne moeder zeh e, des morgen vroeg volbragt en weder de tafels, daer vier man acn ieder genoeg te
dragen had beneven dekkleden en
gewaer in 't vuur gefmeten.
Den leften dag quamenzeby een.
gelijx

I

,

,

vertrek der 2ale geleid.
De hoofuen van d'eerfte en twee-

,

de orde klommen na de bovenflezale. Aldaer
wanneerze voor het lijk

,

,

des overleden Keizers, tegciijkimet
overige geweent hadden , wierd

,

al d'

;

om

het lijk ie geleiden :^welk achter
het paleis in de zal e van een na by gelegen heuvel, rijk van herten ,haezcn
en reen, tot vermaek der Keizeren,
midlerwijle geücltwierd ter tijd toe

,

:

,

de Keizerlijke graf-Oedc op een andere plaetfe toebereid

Eerflelijk

vv

ierd.

was de weg

,

die na

loopt met

den
gele

heuvel uit het palcis
aerde gelijk en efïên geplaveit, om het
oplhiiven des ftofs te beletten, daer de

,

,

noot van
hebben. Derwaerd traden al de Groten in witrou gcwaed en geleiden,
geplaetfl ter wederzijde van den v\ eg,
het lijk. Voor uit gingen negen OU
fanien alle met torens op de ruggen:
llraten in Peking zeer veel

,

,

,

ren, (lelden d'opper-lijk prieflers zich

d'open voorhoftcrzeet. Wanneer
de voornaemfte in de zale geroepen
waren blijvende d'overige voor de
deure Oaen maekten zy een aenvang

^23

fielt

pen wierd, en verbrande, of quam aen

,

hunner allen aenhooren de vorm
of ftijl van den eed voorgelezen Na
het verbranden aldaer van den voorgcleztneed bewezen zy alle, met
driemael gelijk te knielen, en drie
mael het hooft na d'aerde te buigen,
den overleden eerbiedenis, roepende
hem tot getuigen des eedsacn.
Toen vertrokkenze van daer na
een afgoden tempel daer zy weder
den gedanen eedüacfderi, en hctaengevangcn werk met gelijke plichtplegingen volbragten.
Wanneer tenzevenflcn dage na
's Keizers dood, de licht-opgemaekte
daken van matten weg-genomen wa-

.

-

I

,

in

cf la'ijha.

in

,

veertig Karr:e'en, uitgellreken met
rode dek kleden en teugels van gou-

,

de fchakels te zamen gevlochten
en zabels die by den hals neerhonduurLanger dan na gewoonte
gen. Deze droegen tenten en ander
de dit gefchrei door Je bykomlle huisraet. Daernaquamen geleid honder koninginne moeder welke met derd paerden met tomen van geel fluhet vrouwen-timmer den voorgang weel zonder goud de fj^eren evennam. Toen wierden uit de tenre op- wel waeren verguld gevolght van
gerecht voor her lijk, metrccht-ban- tromflagers , trompetters en andere
ken van binnen, terzijde menigten metzang-fpeeltuigen ten gerale van
van gouden en zilvere vaten ge'oragt: honderd. Daer na wierden vijtügh
defgelijx tafelen , rontom 't lijk ge- vergulde hamers gedragen: na deze
over
,

\

dcsgefchrei.

,

I

,

,

,

,

:

,

•

,

1
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over de honderd vendels van verdoorwrocht met
fcheide verruwe
wilde dieren,vogelen en acht en twintig gefternten van goud gedikt, oelijk

;

j

j

{

Toen

{

weer vijftig hafmers,waernahonderd
gezadeldepacrden volgden delaetKc dertig beladen met koflelifkela-

1

:

i

gewaet, tenvuuregedoemen. Deze
wierden gcvolgt door twintig jonge-

,

;

•

veeledelegefteentcenpeerlen ,benerecht voor ben ginvenpijlen boge

'

;

gentwalefuitftekcndejacht-honden.
Achter deze voor 's Keizers bare,
wierd door zeftien dragers de Kei,

daerhy
in zijn leven plag gevoert te worden,
heerlijk verguit, en boven op den
kruin mer een goude kloot verciert
De dragers v/aren in gewaet van eenamelijk
ncrhande kleure gekleed
fafraen-geel, met goude rozen onderfchpiden. Na deze wierden zeer veel
goude en zilvcre vaten gedragen.
zerlijke draeg-zetel getorft

j

i

alle

tegclijkde

hoofden na d'aerde bogen. Hetkoningkje offerde, de kroes, fchuinsgehouden tot een offerhande. Voor

de lijk-bare ftont een tafel, beflrooit
met goude en zilverc bloemen, en
vol allerlei reuk-werken. Toenwierd

totaenhetfchciden

blijvende d' andcre plechtigheden tot 's morgens
:

uitgelleld.

Het dient ook aengemérkt en niet
vergeten, dat de dragers,in het dragen
des lijks na den heuvel
verwillcic
wierden
want de grooten droegen
het lijk van de zale, dacr het opgenomen wierd, totaendegrootcpoorte
des paleis
alwaer adel hofjonkcrs
dat ondervingen, en buiten de poorte
des voorhofs droegen. Daei bevolen
zy het hjk den genen, dieamptshalve
den levendige ten dienfte ftonden,
en hem vergefelfchapien , waer hy
gong.
•
,

:

,

:

;

'

,

Eindelijk volgde de Keizerlijke lijkbare, overdekt met goud laken welk

een goudekroes met wijn, driewerf

omhoog, waeropzy

hetgefchrci, hoewel langer, hernieut,

met een Keizerlijke pijlde hand, vcr9iert met zeer

lingen, ieder
in

zelfftc deden. Eindelijk
hief een dervoornaemftekoningjes,

,

,

ften,namentlijk,t]u\veel en Keizerlijk

koker

wijle gelijker kele, gelijk al d' overige

rontom het

,

aid'anderegefchildertwaeren.

Keizerrijk

'i

,

j

1

I

Voor ieder poorte ofïèrde t' elmet hemels-blaeuwe wolken en ge- kens het opperftekoningkjevoor de
flikte bloemen bezaeit was. Het lijk kifle, met gebogen knien een goede
wierd door twee en dertig dragers ge- kop met wijn, die hy met zijne handen driewerf om hoog hief en de
torfl: die alle in fafraen-geel gewaet,
raeds-hooftman
rozen,geklcst
van den bank der zewaverciert mctgoude
ren. Achter 't lijk traden krijgsknech- den overnam en acn kant zette om
hten met pieken, en andere wapenen. te gelijk daer na met de volgende
,

i

i

,

i

}

,

,

,

Na hen

volgde de keizerinne moeder in een draeg-zetel, overtrokken
met purpere zijde.Toen zeven draegzctets, overtrokken met witkatocndock in ieder wierd een koningin, of
byzit des Keizers gedragen. Nist verre na haer traden zeer vele grooten
daernaald'oppt'rhoofden
te voet
by troepen en de genen, die op den
wet^ met gebogen knicn's Keizers lijk
ontfangen hadden volgden te gelijk
zonder orde tot acn den lijk heuvci,
te voore met een mimr omringt; maer
wierd door het flopcn van de zelve
:

:

,

,

,

plcng-offèrs te ftorten.

Des anderen daegs, 's morgens, de
zeven en twintighlte, na 's Keizers
dood vergaderden zy alle weer by
het lijk en vernieuden, ftaende ieder
OD zijne acngewezeneplaetfc, d'algemeine rou en gefchrei.
,

,

Na het op-ofleren

,

gelijk des vori-

gen daegs, wierd de brief door den
Keizer aen zijnen zoon gegeven, die
de lof des overleden beheifde, opgelezen.

in 't kort ruim baengemaekt.
D' opperhoofden van den ecrften
rang, traden in het voorhof der zale,
dacr de dragers het lijk hadden neer-

D'opperhoofden verdubbelden hec
en keerden toen weer na
het voorhof
Midlerwijle bragten
vier der voornaemfte groten, naden
papier hoop, overdekt met een kleed
van gele zijde in een uitgefprcid

gezet, en fchreidcn aldaer ft aende,ecn

kleet

,

muur,

gefchrei

,

.

,

;

een zabcl klcet des overleden
Kei-

Kciiers
met 2ijnen hoet verhc- gcroert werden. Ook na den lionven op den kruin door peerlen en ge- Idcrtden dagh word noch met het eerfleenten desgelijx zijn zabele ma- bewijzen aen den overleden voorttras, die onder de hooftpeuluwe plag (gevaren
want nacht en dach word
te leggen
de kifte by beurte door de Tarters
Andere fleepten in tien dek-kle bewaekt. Op verfcheide plaetfcn
den tien Keizerlijke verander kleden; heeftmen van lijdt tot tijdt reien, die
andere al de meeüe zalen en paer- op trompetten luiten, krom hooren,
en ander fpeel tuig droevige en treuvendels metwaiers
den-behansfel
goude platen op fperen geftekea, rigetoonen.dooral deboflchen,den
en 's Keizers draegh-zetel. Na dat al ganfchen nacht over deunen,
Na verloop vaa twee Jaren wand^ze cieraedje op den papier hoop,
overdekt met een geel zijde kleed, neer de tijd van het lijknadebeftemwas gebraght, üakmendenbrantvan de graf ftede, vier en twintig mijlen
onderen in. Daer en boven wierden buiten deftad Peking , te voeren gein den vlam gefmetcn, de tafels met konienwas,bragtenaldcMandarijns
duizentfluwele kleden: mcenighten datte voet buiten de poorte der üadt,
van goude en zilvere vaten ; zulx om den Keizer,metkniebuigingehet
hetgout en zilver, onder een gefmol- laeflevaer wel te zeggen,
ten, gelijk beekjes ten heuvel quam
Met een zonderlingen grooten -^"w
afftromen.
deed voor eenighe jaren ^'''^'"
pracht
Toen ontbonden d' Opper -hoof- Zungte
Keizer van Sina en Tarden hunnen gordel, dien zy van wit tarije, de Lijküaetfien van een fijner
doek, volgens de fleur der rou, om byzitten aenrechten.
de lendenen droegen fmetenze te
Hy zelf verzelfchapte het lijk buigelijk op den brand hoop , en waeten de muuren des Paleis
aiwaer
ren voortaen ontflagen van de rou.
de kide hondert dagen lang, tot aen
Eindelijk leidenze het rou geden tijdt, geftelt tothet lijk-vuur, gewaet ter zelfller plaetfe af en ver- zet; en t'elkens op den vierden dagh,
trokken. Na drie dagen quamen zy door zijn bevel olTerhande gedaen
hoewel flechts d' Opper- wiert. Defe ydelheid alleen behalweder
hoofden van d' eerde orde met de ve den toedel en doffe der plech'larters (want de Sinefen bleven bui
telijkheden kode den Keizer ruim
een
nieuwe
geflooten)
en
(telden
onder andere
tien duizend dukaten
ten
ydele vertoningen ,deed hy de tafels
lijkftaetfie toe.
Een en de zelfde plechtelijkhe- zelfs, met de zijde kleden in 't vuur
de werpen en verbranden.
den wierden in alles gebruikt
De dootbare gevolght van ^^w
zelfde mannen prijkten met waiers
ook wierden Keizer zelf, Wvas met zeerkodelijk
en andere tekenen
peerden en kamelen geleid.
fluweel overfpreit.
De zelfde vier Groten voornoemt
Voor de bare wierden drie draegbraghten onbedekt 's Keizers kleet zetels gedragen infchijnvan gout,
met den hoet, flechts met een ecni- hoewel flechts verguit die door edege maer groten peerl op den kruin le gedeenten , daar fy over al nieeen groten glans
bezet. Dit wierd door hen metgroot de bezait waeren
gefchrei op een gelijke papiere brant- vanCch gaven. Noch wierden voot
hoop, als voorhene gefmeten ; t'ef- uit drie wagens door peerden voortfens met etlijke zadelen bezait met getrokken
op een zelfde wijfe boDaedele gedeenieti en peerlen. Daer ven mate kodelijk opgetoic
na keerde ieder t'huisvvaerd.
gelix wierd een gefchrei van eeniDezc plechtelijkheden worden ge duizend menfchcn aengeheven.
t'elkens kort op elkandre hernicut. Al de red quam met het vorigh ototaen denhondertden da?,.
ver een. Men zeit toen o ver de acht
Midlerwijle magh in (5e ganfche hondert duizendt dukaten verfpilt
Stadt geen muzijk noch eenighfpcl wierden.
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Keizerrijk

McÊ een 2oiidcrlingen pracht van rin gclcicJ in een kide, met de welheerlijkhcid wierd voorhenen de lijk- kezybegraven zou worden,
Deze kille was zeer ruim , en opüaetfie eens overleden Sineefen Kei:

zer en Keizerinne geviert. 6'e'Awf^/ö
ontvout die van de Keizerin moeder van Keizer Fanlie , die des jaers

j

i

,

geflagen van zeer dikke planken , gemaekt van het koftelijküe en dierbaerfte hout,

datmcn

in het

j

ganfch

zeüicn hondert veertien den laeften Keizerrijk bekomen kon. Zy was
van Bloei maent quam t' overlijden, rontom toegemackt met zilvere ftijlen en houvaden in vorm van drain deze woorden.
Aenftonds na de doot der Keize- ken. De planken waeren niet gefchilrin , nam het ganfche Hof enStadr, dert noch verguit; maer Hechts bloor.
Zoowel adel, als burgery, de rou om haerkolicüjkheid, boven gouten
aen. Inzonderheid 's Keizersamptc- fchildervverk.
De Keizer zelf flrekte het lijk op
nacrs en dienacrs leiden een gedeelaf,
een
matras uit , met een oorkuflen
ampren
te van de merken hunner
om het rou gevvaet aen te nemen; eigentlijkdaertoegemaekt,enfmeet
geüjk, in plaets van een koftclijken daer boven op een onwaerdeerlijke
gordel, een koorde vanhennip: voor fchat van peerien en edele gefteenten,
een zwarte zijde hoer een ander van en (lelde acn de zijden vijftig goude
,

,

\

,

,

en

lakencn.
plechtigheid volbraghc
en de kiftc gefloten was, deed weer
de Keizer met zijn volk aenhct lijk
de gewoonelijke eerbiedenis. Ten
vierden dage trokkenze, zonder hun-

groflakenIn dezer wijze gingen zy vier voltot aen de lijklherfie.
le macnden
Her gemein volk kon volftaen met

vijftig zilvere

Na deze

,

een rou-hoec te dragen flechts vier
en twincigh dagen hoewel met zulk
een ftrenge orde , dat niemanr é
zelfde derfde afleggen, op pene van
,

;

ne plechtelijkheden te Itaken , hec
droevighrou-gewaetaen.
De kifte ftont in een groot Hof,
verheven op fekerflagh eens throons,
met vijftien tafelen rontom. d'£erpfte aen het hoofden eind voor den
[Keizer
d' andere voor de vrouwen en kinderen, en voornaemfte
gelubden
die ieder in zijnen rang
na den Keizer
met reuk - werken
en eerbewijzingen , offerhanden de-

kallijdinge.

Den tweeden daghtradr de Keizer

i

uit zijn Paleis, in dat van zijn over-

[

ledcn moederover, gelegen een weiniph van elkandre, hoewel befloten
in een zelve muure. Eer het lijk, gegekift wierd,
kleet in wit gewaet
quam de Keizer dat alle daeghs in
perfone nevens zijne huisgenoten,
bezoeken, eerbiedenis bewijzen, en
alle plichten doen die kinderen den

:

j

,

,

,

!

I

,

den.
)

De

,

vijfde d.igh

was beraemt voor

ouderen fchuldigh zijn te doen ja
welriekende drogeryen haer aenbie-

die van buiten.

den.

tyteldcn of edelen

:

Eerilclijk

de Gegenaemt Què

vergaderden

Het zelfde wierd ook plechtelijk Cum Chu Cheu Heupc

,

al

bekleedt

,

met

by al 'sKeizers vrouwen of byzit- erfelijke waerdigheden in het Paten by zijne kinderen en neven en leis na hen al de bonrgcnooten des
te weten , die aen haere
daer en boven by ecnigen dervoor- Keizers
dochters
of
nichten getrout waeren
in't
werk
desPaleis
naemlle gelubden
de Mandarijns van
ten
leften
quamen
geftelt.
,

:

,

,

:

Door

de zes Recht-banken
en de vrouwen der groote Bevelhebbers gelijk die van de voorzeide banken,
die hun gezagh door her ganfch

bevel des Keizers wierden
bedde en huisraet der

de rokken

,

,

,

overleden verbrant want het docht
hemeen onwaerdclijke zake te zijn,
ieder in
die ten dicnfte van andere perfonen Keizerrijk doen blijken
ampt
't
geen
de
bediening
zijn
van
laten
kogezagh
toe te
van minder
rackt, in het ftuk van vrede of oormen.
Ten derden dage wierd de Keize- logh.
:

1

:

i

i

[

'

AI

van S'ma

Al deze betoonden hunne

<?ƒ

plich-

1

ten aen d'overlede, in maniere, gelijk verhaelt is. In dezer wijze eindigde het eerfte deel der plcchtelijkj

genjlechts een iveinigh rijs uit het water ; en al d' andere niet dan tluhra-

Ten zevende : het Hooft des Raets
van zeden had hevel van te gezien aen
al de Gezanten

vonden

,

die zich ten

Hove

be-

rou-gewaet , en hen ten Puleife te brengen om eenmale deplechtelijke eerbiedcnis aen het lijk te doen , na

,

,

,

"'s

Lants gewoonte.

Ten

achtfte

die den tijdt

zich ten vol-

,

^27

nen.

heden, die in het Paleis voor de begravenisgefchieden. Ten welken einde
buiten hec Paleis verfchcide keuren
en verfchcide bevelen,
afgekundigt
acngeOagen wierden , van volgenden
inhoud:
Eerjhlijk : dat al de Mandarijns, Geletterden en Kriigs-luiden

Taifiug;^.

:

dat al de Mandarijns,

van hunne ampten uitge-

genden dage in het Paleis zouden vinden dient hadden, of die na andere dongen,
ter bewening van der Keizerin- ook ten Paleis zouden komen geduurenne dood. Wanneer zulx gedaen ivas, de drie dagen om de zelffte eerhiedenii
nis
hadden zy zich van d .er na hun huis, te doL n en zich in de zelffle plechtelijk
en regel recht na hunne recht banken te heden te quijten^
Ten negende : dat de burgrry des
keren : aldaer drie dagen in vajlen over
te brengen, zender vleefch vifchof ei- morgens en's avonts,geduurende een weren f eeten of wijn te drinken. Zy had- ke , in het Paleis van het Opper hooft
den vervolgens , gedeurende drie an- der Stadt zou verfchijnen , om het zelfdere dagen aen de poorten des Paleis te fie te doen.
Ook fchreefmen aen al de Man Jakomen en d' een na d' ander het lijk te
bezoeken : met hewijzingvan eerliede-\ rijns
verdeiit door de Landfchaplaten

,

,

,

,

',

|

,

;

',

,

\

,

,

,

,

nis

en betcning van grote

,

^AOfyï'w/i

penen Steden des Keizerriiksidatzy,

;

Ten derde : dat die van 's Keizers
Raet genaemt H3.n\wA lijk-veerfen en
en oratten zouden maken tot lofder Kei-

na bekomen kuntfchapvanhetoverKcizerinne , zouden uitwerken zoo veel des moghelik waere dat al hunne bloetvricndcn van
mannelijken oir , met hunvrou en
kinderen
drie eerbewijzingen met
neergebogen knien ter aerde deden, beneven andere plechtelijkheden en zeven en twintig dagen rou
droegen.
Uitdrukkelijk wierd deze orde
aen al de Mandarijns gegeven, zoo
wel aen de regerende ais die uit hun
ampt getreden waeren zoo wel aen
gety telde Geletterden, als ongety tel-

zerin.

den.

daer nazoueen iegelijk weernaztjn huis

'

vertrekken.

\

Ten tweede : dat al de vrouwen der
Mandarijns van de vier eerjie ordens
haer ook aldaer gedurende drie dagen,
overdekt met lang rou-geivaed.van den
zouden vinden
hoofde tot de voeten
laten mede ter btweningvan der Kei-'
erinne doot met verhot van haer op
,

.

,

]

,

;

\

te toien noJjte eenigh juweel in haere
huizen te dragen, geduurende zeven en
,

twintiz^ dagen.

dat die van Quanlofu,
dat zijn d' Opftenders over 's Keizers
geit middelen, vaerdig en milt al d' onkojlen

,

,

,

Van gelijken wierd gewillckeurt.
het dragen van een rou-hoet , den

:

noodig ten offerhande en

,

:

,

Ten vierde

,

,

,

,

,

lijden der

)

tijdt

van dertien dagen

,

by de

bur-

gery

lijkj

Men verbood daer en boven geen
mufijk noch fpeeltuigen te roeren,
zoo wel in de Paleifen der Mandarijns, als in de huizen gebout aen de
wee.
wegen en op kleine plaetfen, daer
Ten zefle : dat geen vleefch in de hal- in op 's rijks onkofle reizers en kooplen, den tiidvan zeventien dagen, zou luiden gehuisvefl: worden. Dit bevel
verkocht worden en een iegelijk, na den wiert verkundight door byzondere
hadden
Ten vijfde : dat de Bon f en en afgoden dienaers lang de klokken zouden luiden
ten teken van droefenis en hert-

fiaetfie

,

uit te reiken

,

,

,

I

,

zou vaflen :\'bAdLnd^n)i\s, die geen ander, dan dit
de Keizer at in de drie eerfle da- ampt bekleden

voorg.'.ng des

mwt

Keilers

,

|

'

Hhh

7,

Na

:

.

Dereie Gezantfchap na

ii

Na deze

plechtigheden , voor de
wierd den groten WisHik-ftaetfie
konftenacrdesHofs van Peking aengcdient, de dagen uit te kiezen, eigen

'

i

alle naerflig-

:

heid, tekende hy dennegehdendag
derzeftemaentuit, vierrnaenden na
de dood der Keizerin tot het uitbrengen der kifte uit het Paleis èn
den vijftienden dag der zelffte maent,

,

Jlaetfie geleiden

\

\

\

i

[

\

[

j

'

1

liep.
j

Ten derde : dat de Raetsheerenvan
den Raet Hanlin op nieu lijkveerjen
ter oorzake de Keizer

het lijk tot aen de graf-ftede ontrent ze,

,

, om deze
nootwendige plechtigheden in deze gelegenis te doen

/foT;e//w^ af, in zijne plaetfe

Ten vijfde : de Hopmannen en

krijgs-

knechten hadden orde de Stadt en grafftede te bewaken

,

'en

het Hik op wegin

dezer wijze verzelfchdppen.
Aen ieder poorte der Stadt (en daer

duizend man
van de plaetfe af, waer doordekiÜe
mofte gedragen wordert tot aen de
plaetfe der graf-ftede, waeren geftelt
twee rangen krijgsknechten.
Drie duizend droegen het lijk over
al, en veertigh duizend waeren gekoren, om hot graf den gürtfchen tijdt
over deriijkftaetfie te bewaken.

zijn negen) ftelde trien

,

Ten

zefte

:

aldeflrafen van het Paleis

te

lijk-

doen hadden.

denüitvaert ,hetj[chreien ,eerbewijzjngen , en offerhdnde vernieuwen zou , gelijk in den aenvanggefchiêt was.
Wannecir al de dingen dus roegefielt waeréii, begdveri zich de Keizer
en de Prins zijn zoon, met al de bevelhebbers op den zevenden dagh na
den tempel hunner voorouderen,
welk binnen het Keizerlijk paleis is:
aldaer deed de Keizer , overdekt met
zijnrougewaet, een ernftigeeerbiedenis, voor het beeltenis van den eerfteh oprechter zijns huis, en offerde
veele zijde rokken
wijn en andere
dingen aen d'overlèdene.
Daer na deed hy lezen een der
ftukken
die t' haerer lof gemaekt
waaien. Na het afleggen van veleeer,

toeftellen.

ven mijlen buiten het Paleis had te
zelfchappen
zond hy zf^frf» ^/-o^fw

,

Ten achtfle : dat men drie dagen voor

,

:

om de wegenvoor

knechten , eü al die ampts halve de

,

Ten vierde

,

téverfchaffén d' onkoflen , die de Mandarijns , Gelulden Hopmannen , krijgs-

,

zouden

tot tivintig treden.

korven met geel zant

Ten zevende : de Bevelhebbers der
geltmiddelen hadden orde van rijkelijk

,

,

van twintig

daerenboven

die deftaeifie volgden.

tijdt

,

geflelt

:

,

gekomen was, gafmen de volgende
orde, ten aenzien van de lijkftaetfié.
Eerflelijk: dat al de Mdndarijns des
'Hofs , met d' Overheden der Rechthanken , zes dagen te vore uit hun huis zouden gaen en zich vertrekken in hunne
kamers van den gerechte envaften ,ge.
duurende drie dagen gelijk gezeid is.
Ten tweede : dat d' ontfingers der
geltmiddelen des Keizers alle nootwenals
dige behoeften zouden toeftellen
velebeeltenijfen
reukwerken,
toortfen,
en vertoningen van menfchen , peerden leeuwen, olifanten , zijde zonnefchermen alles rijkelijk versiert, om
bjf het graf verbrant te worden. Men
zeid d onkofle dertig duizent ejcushe-

letten ,Jlaeketfels gezet

neven tenten en paveljoënen op zekere
wijte van elkandre, tot gemak der genen f

,

Wahneer de

tvier-

het Jluiv'en desjl'ofs, te beletten, daer
het lijk zon doorgedra^en worden : he-

,

tot de begrafetlis.

,

den opqetoit
ipgetoit : ter iveder-zijde,omvrye
weder-zijd
dóbirgahg te hehhen , en den drang te he-

tot de refte deruitvaert.

van

Keizerrijk

e toe
af, tot aen de hegraef-plaetfe

,

Na aenwenden

V

,

\

I

'

biedenif^cnenplechtelijkhexien,keer-

den zy weerPaleiswaert. Midlerwijlewierden door 's Keizers uitdrukkelijk bevel, de rokken , de gedichten en
andere cicracdje in 't vuur verbrant.
Gedurende d'acht dagen die noch
overigh waeren deedmen plechtelijken o flcrhande aen den hemel, aerde,
planeten bergen en aen deftromen.
Vervolgens, vertoonde mend'andere, door 's Keizers bevel, aen de negen poorten of liever aen de befchcrm-gceften der negen poorten
des palcis, waer door het lijk mofte
gaen. Het zelffte wiert gedaen aen
de zes bruggen des ftrooms die
du'ersdoorhetpaleis vloeit: met aen
al deze oorden, dieren wijn en reuk,

,

,

,

,

,

werk t'offcren

Op

,

van Sind

De

kifte

of
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met het lijk wiert geftelt gen, die onder weegh te doen waeren,
tot aen den berg, daer de graf fteden

öp een triumf-wagen rijkelijk doorwrocht, en geftofrèert met zijde behangfels, doorweven met gout, en
doorgaehs bedekt met goude platen,
bezaeit metleeuwen,draken enandre
beelténifTcnjZeer netgemaekt beneven een groot getal van toortfen en
reukwerken rontom.
Op den vijftienden dagh, gefield
door den wiskunftenaer, tot net uitvoeren des lijks verfcheen de Keizer
met zijne vrouwen, kinderen, engelubden des paleis ter plaetfe , daer de
kifte op een wagen ftont.
Na het vernieuwen des gefchrei,
voor d'overleden bood hy ofïèrhande aen de zeiffte wagenl, of liever
aen dengoddesgeefts diehaerzou
befchermen, ten einde van een gelukkigen reize te hebben en het lijk in
rufte en veihgheid zou komen. Toen
befproeide de Keizer het lijk met
reuk- water , deed aen het zelve eerbiedenis en bewees zijne plichten
voor de laefte reize.
Die iaft hadden vanhetlijkt'ontfangen en te geleiden uit den name
en in de plac-'fe des Keizei-s, en aen
het zelve offerhande en plechtelijkheden te doen, ter beftemderplaet(en
hielden zich vaerdigh binnen
d'eerfte poorte. Zo dra en hadden zy
het lijk niet ontfangen, of zy begonnen te gaen in zuike een fraeie orde,
in zulke een zedigheid en met zulke
ftilte, dat het een wonder fchcen. Zy
vorderden dien dag niet verder dan
buiten, de muuren , en hielden ter gcftelde plaetfe ftil,daer fy de lijk- wagen
,

De

der Keizeren zijn.

toeloop des

was zoo groor,
dat het getal niet te berekenen was.

volks, uit alle hoeken,

Wanneer het gelei aldacr aengeko-

men "was

, wierd het lijk van den wagen , daer het opftont, gezet om op
een andre te ftellen: dees was een vol-

,

,

,

komen zegewageri

,

j

i

.'

1

|

,

,

,

,

,

,

,

ondereen koftelijkpaveljoenftelden:
deden ofTcrhande op tafels te dien
,

einde acngcrecht, branden reukwerken volbragtcn ook d' andere plechtelijkhedcn en deden hun laetüe gefchrei. n enftonds wierd een gelubde
ten Keizer afgevaerdigt met bericht
van hunnp aenkomfte, en al 't geen
gefchied was.
Den volgenden dag begonmen de
zelfftcplechtelijkheden ,met de wel,

,

,

die ten dien ein-

,

I

,

,

de vaerdig gehouden wierd niet min
koftelijker en prachtiger,dan d'eerfte.
Daer naoffèrdemeneenftierop, die
met kruidigen wijn befpreid wierd:
rokken en reukwerken ter eeren van
d'aerde, met ftorten van gebeden,
aen den befcherm-geeft, om het lijk
in genade t' ontfangen , dat te bewaren en befchermen.
Ter zelffter tijd onderhielden negen Mandarijns, door den Keizer afgezonden de zelfftc plechtelijkheden, en vertoonden de zeiffte offerhande aen al de Keizeren, zijne voorzaten die ruften op deze plaetfe.
Op den dag der begrafenis den
vijftienden derzefte mane deden zy
verfcheiden offerhande tot een be,

;

j

i

!

,

,

,

,

,

der lijk-ftaeifie daer zy rekenfchap van aen den Keizer gaven, gelijk fy den ganfchcn weg over gedaen
hadden. Gelijk de Keizer zijne milda-

tluit

,

digheit deed blijken aen de genen,die
in deze;voorval geflooft hadden, zoo

betuigde hy geen minder godsvrucht
aen wijle zijne moeder, nochzorge
van aen haer,na hare doot,zijne plichgemerkt hy, ten
ten te bewijzen
inzichte van haer vryheid aen de ge:

,

vangelingen gaf, die, inhetüukvan
geene tegenburgerlijke gefchillen
partije hadden of gene fware mifdadcnbegaen hadden.
Men beval daer en boven de lantdie hec meeite gefoolt
fchappen
wierden, i ontlaftcn en erbarm giften aen de behoefcigfte landen uit te
,

,

,

Hy

reiken.
geftelt

bracht vele laften af, die

waren van nieuws op koopwa-

inkomen der poorten. Hy
reikte zelfs met eigen handen veel
ken men den voorgaenden geeindigt duifcnt ftukken zilver uit, bewonden
had daer na vervolgde men de reize, in papier,volgens de gewoonte derSidie dne dagen duurde ter oorzake nefen die hy uitdeelde voor de ziele
,

ren, en

•

;

van de plcchtclijkheden en verpozin-

,

der overledene.

Met de zeiffte plech-

Hhh
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Derde
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Gezilnfffchup

tia '/

Kehernjk

tclijkhedenwiertvoorhcne.d'uitvaert kiften. Zy leggen evenwel tegelijk
met de dooden niet eenige levendivan een Sineefche Keizer gehouden.
doot
zijn
gen
Waiincer ccn Keizer op
op den hout ftapel, gelijk d'Indiabedde leit en d'artzen aenzijn op nen gewoon zijn te doen want de
komen tot gezontheit beginnen te Sinefen houden zulx voor Barbarifch
wanhopen komen de Koloaes, de op- en onwaerdig der menfchen zeden,
D'inwoondcrs der tweede krijgspcrftedcrgclubden.cn 't eerile opperhoofcdespalcis,genaemt5«/^7f>/,dcn ftad Sintien in het landfchap van
zelven vinden, met voornemen van ^«(?/V/.'f«, bedrijven grote rouwe over
uit zijnen mont zijne uitterft:e-wille| de doot van hunnen overleden vader
te weten, en di.ninhout van zijne erf- of moeder, metaffnijden, tenteken
ftelling. Daernagaenzyheimelijken van droefenis , van al het hair óit%
den prins, d'erfgcnaem der krone, vin- lioofts.
De Sinefen , zoo Marti'm getuigt,
den, en mee dien alles overleggen, om
niet tegen de wille van de geen te zijn met min naukeurig,a]s waengedoen, die ftaetae:ift:onts ter bezitting lovlg.in het ga flaen en uitkiezen der
wantzy achten datal hunne
des Keizer rijks tekomen. Na'tecn bergen
en ander gehoort te hebben, ftcüen gelukzaligheid en voorfpoet in dezelzy d'erfÜeiUngin gefchriJt, en bren vc beftact en dat om de woning des
gen de zelve voor den Keizer om by Draeks, dien zy d'oorzaek van hunhem te doen voor goet kennen van ne gelukzaligheid toefchryven in
daergaeazy de zelve roonen acn den dezelve. Waer over zy de gedahen
raetsheer van hctkeizerliikampt-ge- der bergen, omgraffteden daer m te
|

|

fcmedo.

:

,

|

,

i

,

I

,

]

j

'•

:

!

\

:

i

,

:

,

j

j

nootfchap, genaemt llanliyutn aen| maken naerftclijk onderzoeken, al
wien gehoort 's Keizers zaken in ei-j d'acderencn ingewanden opfpeuren,
gen flij'e te fteUen Wanneer dat ge zonder onkofte of arbeidt' ontzien,
daen is word d'erfftellingmet'sKei- quanfuis om een gelukzalige aerde te
zers zegel bezegelt en bewaert in hebben , namelijk het hooft of hert
den ftaet kamer des Keizerlijksampt- offteert des Draeks want zy wilkn
genootfchaps, tot zoo lang de Keizer dat hier door den nakomelingen van
in 't leven blijft. Na dat hy overleden den begraven alles gelukkig en na
is , word dezelve vertoont aen den vvcnfchzalgaen. Veel luiden, in deze
bank der zeden om te doen afkundi- kunft ervaren , zwerven door ganfch
gen aen alle oorden desKeizerrijks, Sinii om her die de geftalten en aercn
der bergen gaftaen eveneens als de
enna tekomenvanpunt,totpunt.
De meeften des landfchaps van fterrekijkers den loop der fterren.Een
wonderlijk waengeloof, daer in nochJunnan, door de nabyheid aen d'India
overleden
der
de Sinefen tot razens toe revelen.
lijken
tans
de
leggen
nen
ophout-itapels, enverbrandenzetot M^r/i/'w voornoemt wil het een vond
en niet in dood kiften. De van zekeren Filofoof is omalzoode
aflche
edeifte nochtans die zich op de Si- Godsvruchten gedienftigheid derlcneefche Filofofije leggen volgen de venden tegen de dooden te vermeerderen.
reft der Sinefen engebruiken doot,

,

,

1

,

:

1

:

I

,

,

,

;

:

j

Mart. Atl.
Sin.

,

,

:

,

,

,

^ejliering.
smedo.

Zedert het jaer twee duizend negehouden, dat in d'eerfte tij- gen hondcrt, tvvee-en-vijftig.voor des
den voor den algemecnen Heilants geboorte , ishetgewcftvan
'water vloet, de befticring in Sina dooreen eenig opperhooft of
Keizer in vorm van een allcen-heerSifta aen ftammen of gcflachten geftaen en ieder opper hooft des ge- fching beftiert geworden: want zelfde
flachtSvZijn eigen beftiert heeft na de iraem van de twee andere vormenvan
wijze óci o\xdw2LdQis,ylirahiim cnloih. beftieringen, d' adel- en -volk heer\§iftSS¥%Ft

word voorontwijfelbacr

I

,

,

,

,

-

,

fching.

:

,

43r

by de Sincfcn ongehoort.
Ja hadden d' onzen, afgezonden in
fching

,

•zijn

den eenigen Keizer open-

wil van

Hierom wordt hy by een iegelijk a!s
dcsjacrszeftien hondcrc een Godt ge-ecrt
als aen wien alles
,

gefiincfchap,

,

en vijicig aen den grooten CL\im,
Keizer van Ooji-Tartanjt; en Sinü gcote moeite, mee den Sinefen enTarcers
de tweelaetfte vormen van beftierin
gen re verklaren ter oorzake zy de
wijze van zodanige beftieringen niet
vijf

,

:

konden

hangt

en die

,

Majcftcit

,

,

door zijne ürenge

vcrvacrlijk en fchrikkc-

lijk is.

Hier door dan gefchict , dat dikwils om de geringlte oorzaken, ook
de welverdienden, by den Keizer van

hun hoogüe ampt berooft, en andere

vatten.

De Keizer van Sina zelf is volko- aen den halfc geftraft worden inmen heer van het leven en de goede- zonderheid de genen, welker ftrijd-

'

,

hy
volkomen opperhooft van
waer over met recht en zon

ren van een iegelijk onderdacn

:

alleen is
alien

Tri"?.Ht.

:

baerheid cnkrijgs-ervaernis, fchoon

door 't minfl:e kentekenen, in tijd en
wijle kan gevreeft wordem't vermoeden alleen geeft onbenoegen. Niet
onbevvufl: is dit den krijgsovcrften
die hierom, inzonderheid de groten

der opfpraek her Keizerrijk \znSina
een volkomen Monarchie of alleen»
heerfch rijk magh genaemt worden.
Wel is waer men in oudetijden, en die over vele krijgsknechten oqonder een eenigen allcen-heerfcher, bieden geen minder oncrouheid den
zoo wel hoog getij telde heeren had, Keizer beronen;als dees hen onbillikals hier te lande hertogen, marquifaheit: uit bejegening der welke fy veelten, graven, en diergelijke. Maerzetijts na üoffè van muirerije graven.
achtien
hondert
derc
Want zoo zy; na het bevechten der
of negentien
jaren herwaerts, zijn deze tij telen van zeege op dan vyand , hun krijgs-voik
byzondere heerfchappijen, en deze afgedankt hebben , zy weten van te
machten t'cenemale weg -genomen voore,dat zy de dood qualijk kunnen
en uicgeroeit.
ontworftelen.
die ic verdienen,
In het landfchap vart /«««:7« heeft willen zy zich liever door brave eii
men noch heden vryheeren of vor- kloeke daden ontzachelijk maken.
ften
met ganfch volkomen heer- Hier doorontftaen 'm Sina, ten tijde
fchappije, 't welk nergens anders door van oorlog
geduurige muiterijen :
geheel Sina gebruikelijk is. Wel er
enhocfeldcrdemuitery, hoe zy van
kennen deze den Keizer van Sina, een iegelijk des te ftouter , zonder
doch voeren evenwel over hunne on- aenfchcu opgetrouheidt, acngevandeihoorige landen volkomen heer- genword.
fchappije, en beftieren dezelve door
De Sinefen, die, voordekomfte
een erfelijke üaetvolging.
der volken van Europe in Sina, vaft geDe Keizcren volgens een oude loofden dat hun Keizerrijk bynade
gewoonte, en noch heden in gebruik, ganfche werelt begrepe, zonder de geachten d' onderdanen niet met allen, buur -koningrijken te rebenen, heben handelen hen niet anders alsfla- ben denzelventotheerfchervan den
,

,

Om

,

,

,

Martijn.
Ihftor. 6in.
ttb.y.

,

zy hoe hooge ampcen van Majcllraten zy bedienen
of bedient
hebben. Want naerdicn de gcheele
hcerfchappije aen eenen ftaet, achten
ven

,

't

,

zy zich te

zijn heeren van eens ieders
goederen, defgclijx van leven en doot
hunner onderdanen. Waer over geen
adeldom noch waerdigheitverkregen
word, of hangt aen den Keizer noch
:

Voor generlei flagh van menfchen,
fchoon van het fchuim der gemeente,
is de toegang tot de hoogfte waerdigheid cnecrc gefloten; maer flactdoor

gehelen aerdbodemgemaekt, en heer
van 't ganfch al genocmt.
Volgens Semedo noemen de ftaetjufïers , gelubden en andere huifgenooten des paleis den Keizer CIju,
ook wel T/enzu, dat 's zoon des hemels,niet door het geloof van deffelfs
geboorte uit den hemel maer om dat
zy het Keizerrijk voor een gefchenk
des hemels houden
ten andere ook
om het gezach aen de Keizerlijke
Majeü:eitfchuldig,destegrooter, en
,

,

;

:

,

als heilig te

maken.

De

Uartijn.

;

berde Gezantfchap na V Keizerrijk

De Sincefche Keizer, zeit de Jefuit perzoon doch herkomfligh uit koMartij», word by zijne onderdanen ninglijken bloede.
Zoo Martijn getuigt,wordcn al die
Tienen gcnaemt dat 's zoon des hemels niet dat zy zijnen oorfprong van Keizerlijken bloede of gedacht
op den hemel brengen , of willen dat zijn, by deSincfen /d^///^ genocmr, gehy uit den zclven zougeteelt zijn; lijk by de Tarters, met het aenhechten
maer zy noemen hem zoon des he- van de letter r die de Sinefen niet
mels, om dat hy bemint boven al an- hebben noch kunnen fpreken ,/V?»/«r,
dere menfchen op d'aerde met de oi Facfiir : en betekent FanjuoiTanhoogfte wacrdigheid van den hemel, y«/-,koninglijk of keizerlijk huis.
Het keizerrijk van Sina is zedert
gelijk zy willen, befchonken zy. En
het
jaer, voor de geboorte desHeiaengezien dikwils by deSineefende
hemcl,God, en deopperfie Godheid, lants, twee duizenttwee honderten
voor een en het zelfftc genomen zeven , een gevolgzaem en erfrijk gcwort, zoo is ook zoon des hemels weell : want het vervalt by erfenis,
even zoo veel gezeit,als zone Godes. van den vader od den oudften zoon,
en by mangel van zonen op ^^n. nacDus 'verre Martij n.
Maer de gemcene en achtbaerfte ftcn bloetverwant des Keizers.
Zoo dekeizerin,(hetzijn de woornaem desKeizers.is Hoangti,oiHoariid' eigen vrou des
ti
dat 's gczeit volgens Semedo en den van Semedo)
keifers
Keizer
cenen
oppertle
foon
heeft, in wattijd
Trigaiit, Keizer, of
maer volgens Martijn geele Keizer, hy ook magh geboren zijn, diegaet
of Keizer van d' aerde die zy zeggen voor d' andere, die gewonnen zijn by
geel van kleur te zijn tot onderlcheid byzitten of ilaet-jutfers'. Heeft de
van A'^T^e;^' dat 's opperile keizer, of Keizerin geenen zoon, zoo word
d'eerü;e of oudfte zoon van een andeGod, beftierder van hemel en aerde.
De eerfte Keizer, die Hoangtigt- rebyzit, wiezyookzy altijts voornaemt was, regeerde op het twee dui- gedragen fchoon de Keizer zelf anzent zes hondert en 't negentigfte ders wilde.
Maer in oude tijden, fedcrthetjaer
jaer voor C/^/7//«x geboorte, om wiens
voortreffelijke deugden, en fchrande- twee duizent negen honderd en twee
re vonden, behalven de bevalligheid en tnegentigh, totaen het jaer twee
der name namaels al de Keizeren duizend twee honderd en zeven,
//ojK^/igenoemt zijn geworden , ge- voor Chriftus geboorte wierden de
negen eerfte Keiferen by de mcefte
lijk de duitfche Keizers, nadcneerftemmen gekoren, en niet by erfeIten Keizer Qe/ar, Qvfars.
Noch zijn 'er twee andere namen, nis ten Throon gevoert.
Want na de dood vandennegendie de bediedenisvankoningof keizer hebben: d een Ai«w,daermenfich den Keizer Yu , wierd fijn zoon Khi,
van dient, in het noemen van vreem- de gront-legger des ftams Hia , in
de koningen en d' ander Vam , een plaetsvanTV, dieby 2« reeds te voonaem van 's keizers kindeten waer re tot rijx-genoot en navolger verkovan, methetbyvoegenvanhet woort ren was met bevvilligingh en goetKium een koppel-woort Kiumvam vinden van een iegelijk, door zijne
vroomheid en grote verdienden tot
gemaekt word , dat 's Keizerlijk.
Het dient ook aengemerkt,dat een keizer gekoren. Aldus veranderde
nieu gekoren Keizer van geboorte het gebruik ofrecht vanverkiefingin
nameverwiflelt, even eens geHjk een een erfelijke rijx- volging of ftoclnieu gekooren Paus van Romen den volging.
By wijle gebeurt, hoewel feer zelnaem van eenen zijner voorzaten)
aenneemt, in plaets van zijnen eigen. den, dat de jonger zone, tegen de
Dezen naem des Keizers, dien wetten der nature en 's rijks, tot keimen in al de gemeene befcheiden fcr verklaert v/ort, 't zy om eenige'
fchrijft, en op demunteflaet, word bequaemheid, of uit eenige andere
genoomen van eenen byzonderen inzichten gelijk des jaers twee hon,
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derden negen, voor Chri/fus geboorte aen Keizer U/xi gebeurde die in

eind des
les

,

plaets van zijnen oudften broeder fuJU nazijnen vader C/« Keizer vvierd.
,

Wanneer d'oudfte zoon tenftoe-

semd».

der Rijks- belliering gezeten is,
voeren al d'anderen Hechts den fchijn
van keizerlijke vvaerdigheid met den

le

naem tytel, en eerbewijzing; maer
mogen 's Keizers maght en gezagh
,

geenfins gebruiken.

Ecnen

hunner word door den Keizer een zemee een treffeHofgezin en inkonïfte,
lijk Paleis
dacr zy een Keizerlijken Staet houden en met groten pracht gevierc en
zonder evenwel
bedient worden
ccnig recht op de burgery te hebben.
,

zoo veel op te
mede zoumuitery
hopen daer zy
den kunnen flichtcn worden hen
alle drie macnden de toegeleide inkomften door 's Keizers Reken-meet'

effens

'

,

lijve

Mart;jn
^'

Op

den; dcsgelijx zijn de bullen en brieven van befcheide bezegelt met des
overledens gezag, niet anders als of
hy noch leefde. Maer de navolger begiftigt eindelijk het begin des volgenden jaers mctfijncnname,'tenzy het
rijk op een ander gedacht word overgedragen want dan geeft de Keizer
zijnen naem aen het jaer, op welken
dag hy deheerfchappyeaenvangt.
1 en tweede: aenftonds word nieuwe muntegcflagen, met deletteren
van zijnen naem zonder d' ouden
hierom hunnewaerdye verlieftn.Ten
derden: zijn wcttioe vrou we word gekroont voor Keizerin. Ten vierde,
de naem van Koninginnc word aen fes
bywijven gegeven. Ten vijfde plechtehjkcn offerhandc worden gedaen,
aen den hemel, aerde en geefffn. Ten
zcfi:en:reiktmen grote aelmoeffèn aen
d'arriicn uit. Ten zevende:men opent
de gevankeniflen voor al de gevangenen , die niet tot nadeel van partijen
:

,

ftcfs betaelt.

name

dat alvcrrecht wor,

,

,

niet

deflclfs

bewezen

verbeurte van den

mag niemant uit de ftad trekken,

diehendoordenKeiferistoegevoegt.
By vvijlc is ook het Rijk dooreene zijn Tsnachf^c men onthaelt zeer
vrou beftiert geworden want des prachtig de Majeftraten.
Ten negende:men jaegt uithetPajaers voor degeboorte desHeilands
honderd vier tn tnegentig bettierde leis al de vrouwen,die onder den rang
een vrou gemalin van Keizer Lieu- van Staetjuflers zijn geweeft.
Ten tiende men voorziet van
pang,n?L de dood van d..n Keizer Hoei,
haren zoon het Keilerrijk acht jaren. nieuws de Paleizen, die vier in getalle
By de intrede van eenen nieuwen Zijn, met andere flaer-juffcrs, opgeKeizer ten Rijke zijn dertien din- zogt en uitgelcfcn uit alle oorden des
gen t'acnmerken. U'eeril:e is veran- Keizerrijks. Gedurende dit opfoeken,
dering van jaer rekeninge want men gefchieden vele huwelijken, gemc 't
begint te rekenen van den tijd af des een iegelijk zijne dochter van een 1 Keizerrijksvanden nieuwen Keizer. ke ondervindinge tracht te bevrijden.
Dit word gepleegt niet alleenlijk in
Ten elfde de Heercn van aenzien,
gewoonlijke redenen; maer ook in al- indien niet alle ten minfte die van
le brieven en andere gefchriften en
defteden.konici) ,doorafgefondene,
befcheiden. Ook geeft de nieuwe gehoorfaembeid den nieuwen Keizer
Keizer zijnen naem aen het jaer, in aenbieden.en hem erkennen:hct welk
het welk hy begint teheerfchen.
ook alle dcurluchtige pcrfonendoen.
Ten tvvaelfdc alle Beampten en
^^" ^^^ ^^^^ ^^" ^^ merken dat
die men Amptcnaers, van dOndcrkoningen
al de jaren der Keizercn
hunner bcfticringtoefchrijft, 'tzy in af, tot de minder rechters der fteden
wat maent zy flervcn, voor volle ja- toe, gaen in perfoone ten hove,om de
ren gerekcnt worden. Want fchoon felifte gehoorfaembeid ie tonen, en
de ümefenaenftonds len zeUfle jare, hulde en manfchapte zweren, uit den
Ifeden
in het welk iemant der Keizeren name hunner landfchappen
ftefft, een anderen in deflelfsplaetfe en vlekken. H/Ct dertiende is, datdc
{lellen zoo word evenwel den over- Keizer van name verandert , gel'j'^
leden Kei'zcr die cere tot aen het reeds te voreiil eefcit is.
:

;

nu."'''

,

;

\

,

\

Sei7ndo.

,

;

:

,

D^iirtra.

^

:

iegelijk

kere Stadttoegeleid,

Dan om

op
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'j,-,^

Marl Ij»
Simc

Hifl.

Wijders d'eerbiedenis, die de Si- van Sina, voor de geboorte des Hei.
nefen ouünx acn liunne koningen de- lands,be(licrt hebben.en by keure van
den, wasdufdanig te weten, zybe- meefte Hemmen ten Throon gevoert
wezen, met voorover gebogen lijve, wierden, zijn ten getale van acht te
en 'taenzicht na 'tnoorde gckeert, weten, federt 't jaer voor Chrillus gepedienftigheid. Want zy zeggen dat boorte twee duizend negen honderd
hunne Koningen altijds na^'t zuide twee en vijftig, tot aenhetjaer twee
zien. Hierom hebben ook de voor- duizend twee -honderd en zeven,
nacmfte poorten des paleis dcfgelijx Voor deze tijden bekennen de Sinede deuren der kamers, en al de val- fen felfs niet waerachtig in hunne hi'

,

j

lliy- 4-.

:

:

!

!

:

!

;

bruogen der hoven, haer uitzicht na ftorien te hebben ook worden veel
'tzuidc. Waeruiteenfpreekvvoordt belachelijke dingen van dien tijdtin
ontftaen is dat de Sineien fchoon dezelve gevonden zoo vveli ten aenverre van de hand altijJs hunne Ko- zien van den ouderdom der menningen eeren, wanneer zy met gewo- fchen, als jaren der regeerders want
nelijkc plichtplegingen hunne gaften zoo men hunne fchrijvers gelooven
wil, de werelt zou veel duizend jaren
ontfangen.
voor den watervloed geftaen hebben.
die
Vorft
Tartcrfchc
Men zeid de
D'eerfte Keizer, dan, was
heden het gewcft van. S/«^ bezit, en
:

,

,

,

,

-.

,

,

de Hooft-ftadt Peki>ig
heeft , de groote Cbiim en Heer van
geheel Tariarije niet is gelijk tot dus
maer een van de
lang gelooft is
waer
derTarters
kleinftc Vorften
van fijn groot- vader d'eerftcKsning
van zijnen (lam was , verheven tot
die waerdigheid door d'inwoonders
van zijn land, welk flechts een klein
landfchap van Ooft-Tartarye iSyMuncheu geheeten' daer men te vooren
nooit een opper-hoofdige of alleenheerfchendc Vorft gehad heeft.
De vader van dezen tegenwoordigenKeizer , genaemtZ««c/'i , onder
fijn verblijf in

Jaren

Voor Chriftus
geboorte

Fohi

I.

fllj-

,

Xinnung

2837

II.

2(5«7

III.

Hoangti

2^97

IV

Xaohau

140
lOO

;

•

:

,

wien geheel Siua zijnen rijke ingelijft
wierd, wasdevijfde van fijnen ftam.
Zijn fortuin fcheen zoo wonderlijk
in d' oogcn der andere Vorften van
zijnen landaert, dat zy hem by den
blixem verleekcn , wanneer zy van
hemfpraken het was, zeiden zy ge-

25-13

V.

243r
23f7

VI.
VII.

Ta

84
78
70
90

225-8

VIII.

Xun

33

,

,

De eerfte Keizercn,

.

Ko

^

^j

^"

,

Voor Chrifltts

Jaren

geboorte

2207
2197
2188

Yu
Khi
III. Taikang

2146

IV. Chumkang
V. óiang
VI. Xaokang

205-8

205-7

2040
2014
gelijk reeds te vooren verhaeltftaet.
1995
D'eerfte menfch of heerfcher,dien 1980
deSinefen in hunne fchriften geden- 1821
ken was Puoncu geheten Na hem 1800
quam Tienhoang , Ginboang , Tenjui. 1769
Doch wierden in deze eerfte tijden de 1848
landen by de hoofden der geflachtcn 1838
beftiert.
1818
,

Chuenhio ^

Na Xun wierd het Rijk by erfenis
bezeten en d'eerfte Stam of geflacht
Hta onder Keizer 21^ opgerecht. Dit
geflacht heeft vier honderd een en
veertig jaer geduurt, onder zeventien
Keizeren: als.

:

woonelijk, eenwerkvanGodenden
hemel, diehet kon beletten.
De tegenwoordigen Keizer zoon
van Zufichi ,is Konchi genaemt een
jongeUng van ontrent zeftien jaren,

Re-

10

I.

II.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Chu
Hoai
Mattg
Is

Pukiang

Kung
Kin

9

29
13
27
22
17
Re,geer- < 1

de

ï6
79
21
2C

XIV. Cungkia
XV. Ka
XVI. F au

ir

XVII. Kie

5-2

31

19

diehetgeweft

Na

van Sina

Na den (lam Hia volgde de ftam
Xang opgerechc allereerll door Keizer Tang , die achten twintig Keize,

,

ren heeft uitgelevert.
Voor Chriflm
geboorte.

legger van.dczen ftam

grote en kleine amptcnaers
rifen

fchrijvers

,

,

als

,

fekritarizen

,

De

notadie-

naers, en hooft-mannen van den gerechte of fchoiuen , beneven veele
andere, in £«r<7/»É'niet in gebruik.
D' ecrfte rccht-bank of raet, die het
mecfte gezach heeft, endehoogfte

vijfde

Raed

genaemt Cmnpu,
d' algemene
en inzonderheid ovef
,

heeft het opzicht over

getimmerten

,

Keizers gebouwen
over zijn Paleis, over de Paleifen van zijne kinderen, en die van d'amptenacrs: over
's

,

de muuren en poorten der Steden,
van Üaet^ over ftraten, wegen en bruggen.
dat eigentlijk
Den zelven Raet is ookaenbevoraet der Majeftraet of overheid ge- len de ftromen te zuiveren
en de
zeid is want Pu betekent een raed,en fchepen te voorfun
die uitgeruft
Z/ Majeflraet, of overheid.
Zijn ten dienfte des Keizers, alsook
Acn dezen behoort eigentlijk de dekrijgshciren.
algcmeene keuren des keizerrijks,
DefefteRaed of kamer, ///w/)i« gerakende d' ampten, voor te (lellen, de naemt dat 's Raed van den Gerechte,
ielve te veranderen, en verhogen. is gefteld over misdaden en ftrafTen,
Want die eens met een ampt verzien en geeft vonnis over de gewichtigfte
is, klimt geduurig by trappen tot hoolijf liraf bare zaken.

wedde ontfangt, is de
en word genaemt L/pu

raet

,

,

,

:

,

,

ger ampten op.
Aen den zelven

Een
Raed ftaet ook het kamers

van Raden
of
of hoven die in het Hof te
recht van den genen te hcrl^eüen, Peking gelijk van een wachc-tooren,
die van hun amptafgezec zijn gelijk, 'tganfch keizerrijk beftieren.vintmen
zoo een Mandarijn, door eenig on- by denljefuit Nikhes Trigaut byna
geval, is van zijn ampt berooft lich- op gelijke wijze, met deze woorden
telijk komt hy daer w eder in zoo hy befchreven.
wei met Uezen Raed ftaet.
De OpperfteHofraden of banken
De tweede Raet is ?/»?/>« genaemt, zijn zes in getale.
dat 's Krij<TS- raed : deze heeft zoo
D' eerfte is genaemt Lipu
dat 's
groot een gezagh , als de Raet van zoo vee! gefeid als zetel of bank der
Stact te weren, over alle Majeftraten Majeftraten. Deze Raed overtreft al
der Geletterden en over al d' andere d' anderen
want aen hem ftaet het
krijgs-bevelhebbers, en flaen in 'tal- noemen of kiezen van al de Majeftragemein de krijgs-zaken ga.
ten der Filqfofifche of Geleerde orde
De derde Raed is die van de ge- desganfchen Rijks, die voor de maggenaemt Lim- tigften gehouden worden en geduuwoonten of zeden
pu: dees, hoewel hy zulk een groot rig van trap tot trap hoger en hoger
gezach niet heeft nochte zulke ge- opklimmen indienze flechrs in lager
wichtige zaken ga flaet, is evenwel ampten proeven van geleertheidt,
van geen minder aenzien ; want de deugt en vroomheid gegeven hebben.
Mandarijns daer hy uit beftaet, wor- Ten tegendelc,zoo zy eenenmisdaec
den genomen uit het Keizerlijk bedrijven worden geheel en al van
A mptgenoodfchap Ilanlift , die de hun ampt berooft of verlaegt tot het
naefte acn de Kolaos zijn, d'ecrftc bedienen van geringer ampten.
waerd'.gheidin Sina.
D' eerfte noem ing beitaet in de'
kennis
de
van al
Deze Raed draegt
voortreffelijkheid van met Sinecfche
befchciden der brieven desgelijx van tekenen tefchryven waer van by dekerkelijke plechtigheden, zen bank geoordeeld word.
tempels
Bonzen Vreemdelingen , Gezanten
De tweede Raed (by Semedo de
cndiergehjken.
vierde) word //^^« genocmt,dat's^ie
De vierde Kaed is die van 's Kei- Raet vangehmiddelcn o^Rekenkamer.
zers inkomften of geld- middelen, Dees heeft het bewind over 's Kijks
want deze draegt inkomften en laften vordert tollen
genaemt IJupu
betaelt krijgszorge over 's Keizers inkomften, tol- en fchattingen in
en,in'talgelallen,
diergelijkconkoen
knechten
andere
pachten
en
len,
mccn over al wat d' inkomften be- ften.
zelffte getal
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:
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:
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De derde Raed word Z//>« geheten,
's

liaedt

,

offerhanden, tempels, Priefters, 's Keivrouwen , Icholen , onderzoekingen der geleerden, over Hoogtijzcrs

den

,

1

gemene gelukwenfchingen en

Keizerrijk

of Raeds-hooftman van den ganfchen Bank dien zy Ciamcui noemen.
ter

1

oi Batik -va» plechtigheden.
Dees draegt zorge over de gemeene
dat

'/

I

,

Defe heeft twee byzitters eenen ter
rechte, en ecnen terhnke zijde. Deze
worden C/Azwgenoemt. Dewaerdigheid dezer drie word in de Hooft ftad
P*?^/;??;

eninhetganfchRijkonderde

hoogfte gerekent. Volgens defe word

plichtplegingen, aen den Keizer op
zekere tijden en voorvallen te doen.
De zelve Raed bemoeid zich ook

j

j

mefdcn

ieder Bankinverfcheideampten ver-

welke veel amptBehalve deze heeft

deild: over ieder der

genoten

welverdienden eertytelen:
schtingopartzen ,wiskunftigen, op
't wegzenden en oncfangen der Gezantfchappen en op 't fchryven der
brieven te geven: want de Keizer acht
zijn krone te na te zijn, met eige handen ecnea brief aen iemant te fchryven 't zy buiten of binnen het Rijk.
De vierde Raed Pimpu geheten,
dat 'sKrijgsraei êebied over zaken
viin vrede en oorlog die de verzekernis en befcherming der landen betref
fen: hoewel in den fclven niet zonder
bewilliging des Keizers mag befloten
wordcn. iiy defen Raed worden ook
alie krijgsampten begeven, den bloden afgenomen en manhaftigen weer
verleent ; desgelijx den welverdienden met eertytelen en waerdigheden
befchonken.

ieder

zitten.

Bank zijne fchryvers, klerken,

|

,

boden, en veel andere dienaers.
Keizer Ta die desjaers voor de geboorte des Heilands
twee duifend
drie honderd zeven en vijftig begon
,

,

te heerfchen

,

heeft allerecrfl defe zes

Opper-magtige Recht banken ingevoert, volgensgetuigenisvandenje-

;

,

fuit Mart/jn,in zijn eerfte

,

Boek der Si-

neefche Hiftorien daer hy feid.
Daer na heeft Keizer Ta denSineefchen llaet in een beter ja tot een
nieuwe vorm gebragt met het pprechten van fes opper-magtige Rechtbanken. Een dezer word Ljpu genoemt en is defTelfsampt kennis te
nemen van de deugden en dwalingen
der Majeftraten,en,na eens ieders verdiende of tot hoger waerdigheid te
De vijfde is C;/w/'« genoemt dat verheffen of ganfchelijk van zijne
qualijk gebruikte te beroven.
's Raet van d\iliemeine gehouwen. Defe
geeft achtingh op het ftichten van
De tweede is Pingpu genoemt,dat's
's Lands gebouwen en Paleifen of
Krijgsraet of Opperjie Bank der krijgsHoven te bewonen by den Keizer, knechten, die de felf (te zorge over de
zijne vrienden en •Majeftraten
van krijgs o verflen draegt, gelijk de voogelijken op 'c bouwen van fchepen en
rigc over de Geletterden. De derde
uitruilen van fcheei s vloten
doet is üpu , dat 's Bank der zeden oi plichtde muren en bruggen der Steden op- plegingen dien de zaken van kerken,
halen en hcrmaken.
offerhanden uitheemfche Gefanien
De fefte Raet Humpu geheten , is en diergelijke andere dingen betrefgefteld over het onderfoeken en von- fen. De vierde word Hupu geheten,
nifcn der misdadigen.
die 's Keizer fchatten en inkomften ga
Alle zaken des gehelen Keizerrijks flaer. De vijfde is Cumpu genoemt:
hangen aen deze Recht-banken-Wes- Dees geeft achting op 's Lands werhalven zy in ieder Landfchap en Stad ken, als 's Keizers Paleifen, wallen der
onderhorige Majeftraten en Notari- Steden, ftromcn, fchepen, en gemeifen hebben
door wien zy met grote ne wegen op dat nergens aen cicraec
getrouheid van al wat 'er onigaet, ver- of veiligheid iet te kort fchiete.
Itcndigt worden
Defefte is Hingpii of Bank van den
dies zy in zulk een
groot gewricht en belang van zaken C£'/-£'c-/;/(?.dees draegt over lijf-flraf bare
geen kleinen laft op den hals hebben: zaken en misdaden zorge, en doet
maerde meenigte en orde dier Ampt- d'overtreders ftratTèiï. DefefesRechtgenoodfcliappen verlicht dit pak- banken zijn al van Keizer Tas tijden
Want infonderhcid is'er een Voorzit- afopgereeht door de welken, gelijk
,
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j

,
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,

j
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;
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:

:
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door

vj» Sina, ofTaifin^.
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door Hoofden het ganfch Keizerrijk ^Sina door deiiTarter, onder
Keizer
van Sina uit iiet Hof met orde beftiert Znnchi niet verandert wierd als
a!word. Behalve den Keifer en Kolao, ieen met het byvoegcnvan,aen ieder
erkennen dcfc niemant boven hen.
van deze zesSinefeRaedsheeren.een
Volgens arsderen beftaet deRaed perfoon van zijnen landacrt
zulx
van Stact of Rijx-raet uit zes perfo- deze Opperhoofdige Raed des Rijx
welker beraedflagingen niet toen uit twalef perfonen beftond. Denen
gaen, dan over de gewigtigfte zaken ze zes Tarterfche Raeds hooftmandes Kcizcrrijks. Deze Raet of Verga- nen hielden ook hunne byzondere
dering word genoemt Locpol. Ieder Raden, die uit perfonen van hunnen
van deze zes Kaedsheren, wanneer landaerdbeftonden.
Al de Rijx-raden voornoemt kunbuiten dezen Raet is, heeft zijnbynen
fondcr vertrek of kamer en is ook
niet befluiten, danmetgemeine
Hooft en Raeds-hooftman van een bewilliging van al deftemmen derandere vergadering of Raet alwaer halve geen zaek by meerheid van
men de zaken van zijne kamer ver- ftemmen befloten v/ord. Wanneer
handelt. Defe Raeds-hoofman maekt de vergadering gefcheiden is, en iezijnen Raet van zoo veel perfoncn, der van deze Raeds- hoofrmannen
komt zijn Raet byzonder te houden,
als hyoordceld nodig re zijn.
D'ecrile van deze Raedsheren gelijk te voore gezeid is, voegt men
heeft de beftiering over den Raet van hen een anderen Tarterfch OnderStaet
zijne vergadcringh word ge- Raeds-hoofiman toe.
Namaels onder de regering van
noemt Lipol. De tweede flact de zaken van oorlog veilingen en 's Rijks den tegenwoordigen Keizer Konchi,
geldmiddelen ga heeitook magtom zeidmen de Sinefen geheeilijk uit de
:

,

:

•-

,

:

:

j

:

,

,

,

:

bevelen uit te geven. De derde heeft
hexopficht over gebouwen: houd de
rekening van al hot geen in het geheel Rijk gedicht word
desgelijx
van d'onkoilen, die hefteed worden
aen het maken en onderhouden der
.

veiungen wegen ftraren
endijken. Defe vergadering word geSteden

,

,

noemt Congpol. De

,

vierde draegt for-

ge over tollen en laften des Keizerrijks.
Zijne vergadering word ge-

noemt

De

Olpol.

,

en de Tarters

behouden hebben.

Buiten deze zes Raden of Banken,
devoornaemftedesHofs, zijner negen andere Kamers of Banken, geheten Kieukim ingefteld ter bedieninge
van verfcheide ampten , die inzonderheid zien op het huis des Keizers.
D'eerfte, gemcmt T/j a i Ijfu , dat 's
grote
Rekenkamer , beftaet uit derde
tien Mandarijns te weten uit cenen
,

,

,

Raeds hooftman twee byzitters én
tien Raedshceren. Deze Raet is ge,

Raeds-hooftman in
den Raet van lijf-ftraf bare zaken en
vijfde

regering gefloten zijn
alleen die aen zich

is

:

fpreekt de vonniflen uit, die ter uit-

voering worden gelleld in het hof, ter
dacr hy zijnen Raet hout.
plaetfe
Deze vergadering word Uugpol ge,

noemt.

De zefte en laefte heeft het gezagh
over ampten en bedieningen van het
Majeftraetfchap
en vergeeft?.e aen
de genen die door hunne oefcnin
gen in de letteren maniere van leven en zeden dacr toe voor de waerdigfte gckeurt worden.
In dezer wijze heeft haer de regering van Sina, federr vele eeuwen onder de Sincfen toegedragen, die ook
in 'tcerft , na het vermeefteren van
,

,

,

,

een grote Kancellerye des Rijks,
overziet ten lelie de vonnifen der

lijk

Hof raden
fle

en zit over de gevvichtig-

,

zaken.

De tweede Raed, geheten Quanlofu
bekleed de plaetfe van Hof meeOer:
draegt zorge voor 's Keizers tafel:
de zaken der Keizerinnc, Staet-

flaet

en gclubden ga flrekt al d' o\\koften desHofsuit betaelt de wedden der Hof-amptenaers en andere,
die tot verrichting van 'sLands zaken komen onthaeld vreemde Gezanten en diergelijkc andere perfonen. Deze Raet beftaet uit eenen
Raeds-hooftman , twee byzitters en
fesRacdsheeren.
juflèrs

:

;

:

De

smeié.
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By de zes raden 2ljn te voegen drie
andere in een zclffte wijze of fateactracgtniecalleenlijkzorgeoverde foen ; hoewel verfchciden in dienften en ampten.
paerden, ten diende des Keizers
Belialven al deze raden zijn noch
maer ook over al de poften, en in 't aldienen
twee
andere: d'ecn ^Ao// end' ander
andere,
die
gemein over al d'
tot welftant van den üaet. Hy be- Tauli genoemt tn hoewel beide deflaet uit ecnen raeds-hooftman en zehetoogoververfchcidelandfchappen houden, en ieder zich bemoeit
zesraeds-hecren.
De vierde raed is die van dienft en met zaken die hem byzonder aen
plichtplegingen des hofs. Dees is be gaen zoo isnochrans hun byzonder
zich met al de dienftplcgingen van werk en voornaemüe ampt acht te gealgemeene handelingen des keizers, ven op de miflagen en wanorden des
op hoogtijden en in al andere tijden Keizerrijks, en den Keizer te verftenen voorvallen; defgelijx met degene, digen, zoo wel zijnc byzondere misdie alledaegs, des morgens in 's kei- flagen, als die vandeMandarijnsen
der beftieringe
Deze raden gelijk
zers paleis, op 't in en uitgaen,gefchie
hec
licht
miflagen
raeds
is
der andere te
ceaen
van
uic
ócx\. Hy beftaet
hoofcma'n
twee byzitters , en zes fpreken doen zulx metgroote vryheid, ca veeltijds niet zonder grootc
raeds-heeren.
geonrechtvaerdighcid. Hun wijzcvari
van
de
die
vijfde
raed
is
De
zaken.
doen is te maken een vertoog, en dac
woonten voor byzondere
En hoewel dees van den eerden ver- te tooncn aen den Keizer zonder de
zoo neemt zy nochtans de zelve komt in de kanccUeryc.
fchilt
Aenftonds word dezelve Fa'cbeo,
zeiffte dingen met hulpe van zijne bygelijk men zeid, dat's, worduitgezitters waer. Hy zorgt voor d' offer
handen, re doen aendegrafüeden der fchreven, en daerna aen defchrijvers.
Kcizeren". voorbergen, boflchen en daertoegefleld, overhandigt: en mage- ken deze daer veele geiijk-luidende
voor al 't geen daor aen hangt
lijk voor de zingers, fpeeltuigen en khriften van, die door de voornaemüe of eerfteJoopers, doorallegewebeeften, ten offer beftemt.
Noch is 'er een byzondere recht- (\en des Keizerrijks verfpreid wor
bank ofracd. die alleenlijk paft op de den; ziilxn enaenftondsweet, dooc
gedenk-fchriften, aen den Keizer te wien en tegen wiendezegefchriften
vertonen, en brengtze met elkandre gegeven zijn defgelijx de ganfcheiiiin zekere kancellerye der verzoek- hout, hoedanig hy ook is.
Dezeveriogen,diedeSinefeny«d'«
fchriften.
Alle zaken worden den Keizerin noemen,aldusgeopenbaert,moetde
en niet mondelinx ver- befchuldigde ofMajeftraet, daer het
gefchrift
een oude gewoonte om tedoenis.aenftonrs.'tzy metwil
volgens
toont,
doorKeizer.S'/t^e'w/, die des jaers voor of onwil, twee dingen doen. Hetecr'sHeilands geboorte drie en zeventig fte is, te vcrtoonen een ander verbegon te heerfchen, allercerft inge- zoek fchrift, niet om zich terechtvocrt.tcn eindedeKeizerzelf, na al- vaerdigen , nochte om zich t'ontook in fchuldigen, (want zulx zou voor een
Ics overwogen te hebben
teken vanweinigh nederhcidgehoufchrift des te beter zou antwoorden:
menigmael,
den worden,) macf om te bekennen,
want't gebeurt,zeidehy,
dat luiden, wel rertael, met bedrog en dat de TauU groate reden heeft, en
dat hy miflagen heeft,
pluimftrijkcry van woorden alles we- hy ongelijk
over'ttoeftaenvan
bcrou
verdient
en bereidt is de
tenaf tcpcrfl^cn
het welk men daer na te laet berou ftrafTe t'onifangcn die men hen wil
heeft. Wacr doorgefchied,fchoon de opleggen. Het tweede is vacrdig te
Keizeren zich zelden opentlijk voor vertrekken, en fijnen ftoel te verladen volkc vertonen, nochtans geduu- ten, zonder eenig rechts-befchcit te
riglijkin der dacdmethcnverkeeren. maken zonder gehoor aen parthyen

De derde Raed, Thcvpocufu, is gelijk
de grote 5tal-meeftcrye des Keizers,
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en dentelijk door den Keizer toegegehoor aen parthyen te geven
zonder eenigh Dingtael t' eindigen, voegt ,altijdsmet een grooteen keiter tijd toe de Keizer op het verzoek- zerlijke maght: waeroverzyby den
fchritt geantwoord, en zijne wille ver- volke niet wcinigh geëert en ontfien
by wijle is deze t' lijnen worden.
klaert heeft
Dan boven al komt hun voornaemvoordcle,en mag dan de befchuldigde
ampts
fle
fijns
weer
aenampt met dat van onze Penfionabedieninge
de
de
rifen over een
maer bywijle verklaert
vaerden
welk voornamelijk
Keizer t' fijnen nadeele en fchade, beflaet in den Keifer te verwittigen,
groot of klein , nadegroote desmis- door fmeek-fchriften
zoo elders
,

{

j

:

j

:

,

,

,

|

daeds.

Buiten twijfel zou deze wijze van
, indienze gefchiede volgens de
wetten der rede en regelen van een
goed gewifle,niet weinig dienftigzijn
aen de hanthavingh der rcchtvaerdigheid en goede befiieringvan den
ftaet. Gelijk ten dele dezelve een deu-

doen

tegen de wetten in het ganfch Rijk
gezondigt is. Waer in zy niet alleen
de Majeftratcn fchoon de hoogfte,
geenfins verfchoonen
wanneer zy
mifdaen hebben, maerzienookzelf
den Keizer
noch keizerlijk huis,
deur de vingeren. Niet veel zou dit
ampt, mijns bedunkens, van deLa,

,

,

cedemoner wethouders verfchillen,
zoo deze vermaenders iet meer konden doen dan fpreken of liever
Het gebeurt zeer dikwils, dat een fchrij ven en zoo zy niet aen de wenMandarijn, om fijn amptwacr te ne- ke des vermaenden Keifers gedwonmen, en fich infi;ndienfttec[uijten, gen waeren te hangen. Maer dit hun
fich vyanden maekt. Zoo ceze lui- ampt bedienen zy wonder flips: want
den zijn verbonden door plicht of zy ontfien noitgeneMajeftraten ,ja
bloedvcrwandfchap of vritndfchap, zelf den Keifer niet zoo groot is
met eenige amptenaers van deze hunne vryheid en vroomheid.
En niet tegen ftaende de Keifer
twee rechtbankon, men fpeelt hem
doet
en
hier over vertoornt, en ook
dikwils
„aenftonds eenfpei renhove
overal de gedenk-fchriften van hand hevig tegen hen woed (want by wijle,
tot hant vliegen zoo dat God den ar- zoo de gevoeliijKlieid der fmerte
men Mandarijn mag te hulpe komen. groot is, taften zy de grootfte overInzonderheid zoo dees een van de heden en zelfs den Keifer op huti
geringen is gelijk rechters makkers zeer met hunne ondeugden zonder
en Mandarijns onderfcheid over de hekel te halert
van Landvoogden
der wapenen of krijgs-bevelhebbers. en berifpen) zy houden evenweinoit
Meer moeite is mer de cjrooten hoe- op van te vermanen en berifpen zoo
wel diTauli en Quoli Jegeiegcntheid lang tegen het algemein epaed geenniet verzuimen van hen aen te taften, fins een bcquaem geneesmiddel te
werk geleid word.
en te vervolgen zonder ophouden
Dit zelffte is ook, uit kracht der
ja zoo verre dat de Keizer zelf, hoeal den overigen overheden
hen
wetten
wel hy t' henwaerds genegens is
misnoegingen
wanneer de redene
daer niet in acht genomen word.

reis, geopent tot vele

en ongunden

,

,

,

,

,

:

,

:

,

,

.

,

,

,

,

-.

,

,

,

,

geoorloft

naulixkan bevrijden.
Trigaut befchrijft deze twee Ra-

den, Qholï en Tauli, in

volgende wijze.

Ieder, zeid hy, beftaet uit meer
dan zeftig perzonen alle uirgeleze
Filofofcn bedaegde en wijze luiden,
die den Keizer en Rijke alvorens gene kleine proeven van trou en vroomheid gegeven hebben.
Deze twee raden worden den hof
en land raden in alle hoogwichtige
zaken en bcracdflagingen buiten or,

,

,

den

;

:

en niet alleen den overhe-

maer ook eenen iegelijk byzon-

deren onderdaen. Evenwel worden
de verzoek-fchriften der Choli en Tauli het meefte geacht , wijl defc zulks
byzonderlijk amptshalve doen.
D'affchriften der verfoek-fchriften,

aen den Keizer overgelevert, en

's

kei-

zers antwoord daer op worden by
velen gedrukt. Hier door gefchiet dat
gefwint de hofzaken aen alle oorden
des Rijks bekent raken.
,
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Men

vind 'er

2e verzoek -fchriften aen boeken

dwongen hem tegen wil
met het afleggen hunner

Paleife in, en

die naderhand de-

en dank

te

,

word zoo ampt merken ,den wettigen navolger
nakome- tot Keifcr te verklaren. Het fclffte
de
voor
iet gedenkwaerdig
hngendacrin is, in 's Rijks Jaer-boe- heeft fich ook toegedragen des jaers

zamen

Martij».

mjiorSiniC'

laten binden: ja

,

honderd een en vijftig. Want
na de dootvandenvoogt en oom
des jongen Tarterfchen Keizers, een
ander Tarter het Rijk wilde befticren,
met bybrengenvan 's Keizers ouderdom,onbequaem tot fuik een laft.ftelden al de Landvoogden fich tegen deze gevaerlijke Staetzucht, mei het afleggen hunner amptmerken: en vond
dees fich benoodzaekt zeil te minderen. Enin dezer wijfeaenvaerde een
jongeling van ze{lienjaren,de wettige
2eftien

kcn over gefchreven.
De landvoogden gebruikten voortijds onbefchromelijk grote vryheid
en volflandigheid in het berispen van
hunne Koningen enKeizeren, wanneer zy hun Vorflen van den rechten
weg des deugts zagen afwijken , tot
groot verwondering der volken van
Europe, die van die vryheid verfteken
blijven. Of men zich over de volflandigheid der Landvoogden , of over
he^t gedult van vele Keizeren en Koningen het mceftc heeft te verwonderen is twijfelijk te zeggen. Wel is
wacr de Landvoogden onder de geheimeniffen van getrouheid,indeSimaer
neefche Filofofye verborgen

als

erfgenacm,genaemtA'j<«7/;i, het roer
derregeringe. Behalve deze Majeftra-

,

:

ten

Hemel met

lof te verheffen

,

tenofRijx-raden,tenHove,heeftmen
aldaernoch verfcheide andere amptgenoodfchappen of Raed-kamers.op-

1

'

geregt tot verfcheide gebruiken, maer
is het voornaemfte en waerdigfte van
allen,welk//ö»//»)'«Ê'«genoemtword:
daer in gene andere perfonen,danuitgeleze Doktoren mogen komen.
Die zich in dit Keizerlijk Amptgenoodfchap bevinden, doen niet dan in
de boeken bloken,en mogen fich gan-

dit

voor een zake van het minfte belang
niet houden. Daer en boven is niet
alleen in ouden tijden, maer ook nu
noch by de Sineien in gebruik te
weten , dat de Landvoogden , wanneer hunne heilzame vermaningen
vanden Keizer niet gehoort worden,
het teken
de merken en gewaet
Keizer
zelven
huns ampts voor d«n

j

I

,

,

met algemeine ampten
daerze
,
nochtans inwaerneer leggen met opentlijke aentui- digheid de genen, die aen het roer van
ginge daer door, zy niet langer het Staetzitten, overtreffèn:waerom groampt willen bedienen door wiens te- te moeite aengewend word , om in
ken , nu afgeleid zy verkent wae- ditamptgenoodfchap te komen.
Hun ampt beftaet alleenlijk in het
ren. En des te (louter leggen zyhun
Keizer
zoo
de
iet
neer,
toeftellen
van 's Keizers fchriften
amptmerken
voor hecft.welk zy vrezen tot 's Rijks 's Rijks Jaerboeken te fchry ven , en
nadeel te zullen (trekken en hy na wetten en willekeuren te maken. Uit
hen niet hoort , die anders raden. defe worden de Leer-meefters der
Zulx is vooreenige jaren onder Kei- Keizerenen princengekoren. In dit
zer rW/f» gebeurt, dieal zijnegrote amptgenoodfchap zelf heeftmen verlof met brand van geile welluft bezoe- fcheide trappen van eerc, die een iedelt heeft. Want dees, niettegenflaen- gelijk door het wel fchry ven verkrijgt.
de hy wettelijke zonen had wilde Daer na wordenze tot de hoogfte
evenwel tot erfgenaem des Rijks waerdigheden verheven hoewel niet
verklaren, den zoon van cenbyzit, buiten het Hof Niemant wort tot het
daer hy tot rafenstocopverlieftwas. zwaerwichtig ampt van Kola» verkoMaer al de Rijxvoogden (telden zich ren dan uit dit amptgenoodlchap.
Die zich in dit amptgenoodfchap
daer tegen, met (lerktelochenendat
doen groot gewin mee
te zullen lijden. Wanneer deKeizer bevinden
hunner aller bcfluit in dewintfloeg, graf fchriften eergedichten en diertraden al d'overheden die in de Stad gelijke hunnen vrienden ter eere te
w aren,ten getale van twee duifend ten fchryven. Ja acht zich ieder gclukfchelijk niet

,

bemoeien

,

,

,

,

,

,

;

1

j

,

,

,

,

,

:

,

,

Trigaut.

,
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200 hy die bekomen kan en flendigen waer over hy recht doet
wend ten dien einde grote moeite aen de parthyen en veld het laeüe
aen want 200 de zelve flechts den vonnis 'tzy met het antwoord der
naem hebben datze van hen geko- Kolaos tebevefligen of veranderen.
men zijn zy worden voor de fraeifte
Deze Kolaos 'Zijn 'm dehoogüeachgehouden. Eindelijk zijn deze lui- ting boven al deKadenof MajeÜrakig

,

,

:

:

;

,

,

den Raeds-hooftmannen en oordeelders in d' ondervragingen of onderLeezoekingen der Licentiaten
raers en Doktoren, van wicnzy voor
Leer-meeilers gehouden en met gefchenken begiftigt worden.
Boven al deze Banken van den Gerechte, is 'er noch een Oppermagti,

,

hoogde en

eerfte wacrdig-

heiddeskeizerrijksis.

Niemand, dan

ge

,

die de

die van het keizerlijk amptgenoodfchap , genaemt Hanlin oiHanlinyuen,

tcn

die

,

op zekere tij den

in

een open-

bare zale aen hen, gelijk aen

komen

Overheiden,

hunne

eerbiedenis be-

tonen. De Kolaos geduurende defe
piichrgieging fiaen over eind , en al
,

,

damprenaers, volgends hunnen rang,
gaen over dczale:voor hen gekomen,
keeren zy fich om en doen hen een
,

hert-grondelijke eerbiedenis tot op
d'aerde. Defe piicht-pleging word j^ö

T/:am

genoemt

,

dat

's,

^e zak door-

Tuflchen de levereien der Kolaos, en die van andere MajeÜracen, is
ookonderfcheit:inzonderheitishun

geeft.

kan daer in ontfangen worden te
weten, na e<;!n lange wijle ter beftiering gezeten en zulke deurluchtige gordel verrijkt met edele gefteenten,
getuigeniflen van hun vroomheid en die zy Tuxe noemen. In hetganfch
voldoening aen de gemeente met keizerrijk mogen alleen de Ao/^<>i- dezulk een voordeel gegeven te heb- zelve dragen ja onifangenfe uit hanben dat noit tegen hen berifp fchrif- den des Keizers, gelijk de Ridders
of liever
ten uitgekomen zijn. Deze Bank of hier te lande hunne orc'e
Raedt beftaet gewoonelijk uit vier, wanneer zy fiek zijn zend de Keinooit hooger dan uit zes perfoo- zer de zelve uit zijn Paleis hen toe,
nen , die Kolaos en Coglogs genoemt door eenen ontmanden of kamerworden.
ling, die rijkelijk voor fijne moeite
Vamlie Keizer
Grootvader van betaelt word ten minfte ter fomme
Keizer Z«w/v» wilde noit meer, dan van vijftig eskusDe Jefuit Niklaes Trigaut voeght
een ecnigen Kolao gemaekt hebben,
met bybrcngen al d'andercn overtol- defen Kolaos een zelffle gezagh en
is

:

,

,

,

:

,

:

,

,

,

,

lig

ampt toe met defe woorden

waercn.

,

om

Dewaerdigheidvan Kolao,
gentlijk te fpreken

,

is

ei-

geen byzon-

derampt nacrdien de AcAioi' achting
geven opd'algemeine beftiering van
:

:

Behalve deze zes Rechtbanken is eeti
ander , de grootfie in hetganfch Rijken
Hof. Die dezen Raet bekleden , worden Kohos genoemt, en zijn geivonelijk,

den Staet , en byna e\ en eens zijn gelijk Oppermagtigc Raeds-hooftmannen van al de Raed-kamers enheerfchappyen desganfchen rijks.hoewelze al fich noit daer bevinden: alleen
flaenze den Keizer by in het uitvoe-

drie o vier in getale , zomtiits zes.
f
Defe hebben niet byzondershenaen-

ren of afvaerdigen der zaken. Dan
aengefien de Keizer zich niet altijd
in perlone by het befluit der zaken

gefien de Keizer hedtn by het afhandelen der algemein e Rijks - zaken {die hy

moeten defcfiich houden in
het Paleis ter antwoord op de verzoek-fchrifien die alle uur van den

richte

bevind

,

,

,

bevolen

;

V algemein
alle

r/iaer
,

waken op den Staet in

en gaen met den Keizer

iti

handelingen heimelijk te rade,en

komen dagelix in

eertijts

zelf'

zijn Palejs.

Maer aen-

met deze Kolaos ver-

fich niet in perfone bevindt
den ganfchen dag in het Palen
zy
blijven
waren en geven antwoord, na hun wel)

,

gevallen , op de verzoek- fchriften die
dag den Keizer vertoont worden.
Na dit verricht te hebben zijnze in groten getale den Keizer toegezonden
benoodzaekt den keizer te gaen vin- worden. Met d' antwoorden , op de
,

,

den, en

hem hunne raedflotten

te ver-

Jmeekfchriften gegeven

Kkk
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vervoegen zy
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noch heden de Tarter keizer vail
S/na.
verworpen
Het Hof en Stoel des keizers
met wenken toegeftenit
of
verandert worden. JVelk beft antwoort wicrd van Nanking na Peking by dede Keizer met zijne bant ondertekent, zen voorval verplaecft.
Keizer Humvu na het uitdrijven ^'''^^"^
om daer na zijn hevel ter uitvoeringte
der Tarters
des jaers dertien henbrengen. Dus verre Trigaut.
Een gelijke waerdigheid vanampt derd acht en zeüig had den Stoel
draagt nen de Jefuit Martijn toe, in des Rijks te A'^w/t/»^ geplant. Na zijn
overlijden befloot een van zijne nevolgende woorden
Aen de zes Hof- banken te weten, ven, genaemt r«»/(7, die indeNoorHupu Pingpu Cungpu, der Landtfchappen met een heir
Lypu
Hingpu ,Jlaen niet de handelingen of 's Rijks grenfen, onder den tyiel van
maer koningjc, tegen de Tarters befchermraet-flotten des ganfcben Rijks
de de , Humvus eerft geboorncn zoon.
by
want
:
raetplegingen
üechts de
verdoor
's Rijks erfgeni^m
die hem docht
Landvoogden word de Keizer
zoek -fchriften vermaent en verzocht. van kleine fchranderhcid en klockDees na het overwegen der zaken, ver- moedigheid te zijn, het Rijk t'ontieder na zijnen Bank, weldigcn en zich Mceftcr daer van
zent de zelve

zich ly deM Keizer

,

door ivien de zelve

,
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,

!

;
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,

j
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Tnf
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Smcnf.

,

,

,

;

'

,

•

,

|

•

,

,

daer zy ondtr <iehoren.

De

icm:xV.(n-

byzitters

vandien Bank 'leveren, na rijpen overhun gevoelen den Keizer in geleg

\

,

Idem
Hiftor.
Sh/tc.

j

fchriftover, die dat dan, na zijn welgevallen, of verandert ofbevejligt. Z)j»

\

Iverhalve,

hebbende iich-

de Noorccr Landfchappen op
zijne zijde gekregen, quammeteen
heiv Ze Nanking, kreeg ook de reft der
telijk

Landfchappen eensdeels door geweid en lilt eensdeels door gefchenom zulx
Keizeretlijke der voornaemfle Filofofen kenaen fijnen fnoer, en dreef zijnen
des ganfcben Keizerrijks tot htdpgeno- zoon HumvusxetStudtNankinguk.
Dan aengefien Tmlo zijne meefte
ten, die Kolaos o/ Caifang dat 'i helworden.
krachten en betrouwen in deNoorpende Beftierders genoemt
Deze bekleden d' eerfle plaets naeji der Landfchappen had en geloofeden Keizer Jlaen hem in bet afhandelen lijk was dat de Tarters om het Rijk
der zaken by en helpen hem met hun te herwinnen aen dien oordt zouraetjlagen inperfone: wantvan dande- den invallen, zette hy zich in die gere Rijx-hoofelen word hy zelden gezien. weften neer, en juift indieStadt in
Dus verre Martijn. Dien deSinefen de welke de Tarrerfche Keiztren,
Kolao, zouden wy zoo men op den wanneer zy over JeSinefen heerkhoorfprongdesnaemslet,hulpgenoot ten hun verblijf had Jen, om hunne
tegen het Rijk van Sina,
of mede hulper des Keizers noemen: pogingen
zoo op de waerdigheid des ampts, van naby te wederftaen. Doch het
om Jezeverandeopperfte Gebieder of Stadhouder des die van Nanking
op
nemen, s Keizers
ringnieteuvel
te
Keizernjks.
Dus verre van d' algemeine Beüie- Paleis en al de feilde Majeftta- en en
ring en Raden of Recht-banken des vryheden in wezen houden, die zy te
keizerrijkSjdie in beide hoven, te Nan- vooregenooten hadden, en namaels
kingen Pfi;»^, eertijds, zoo lang het in de Rijx-ftad Peking onderhouden
Rijk by de Smefen beftiert wier d, hun wierden.
Dan na het veroveren des keizerwant al de Raden
verblijf hadden
keihet
rijks van Sina, door den Tartar, des
en Majcftratcn die zich in
zerlijk Hof van Peking bevinden, jaers zeftien honderd vierenveertig,
voeren

beter uit te

kiefl

,

,

1

de

,

\

\

|

!

,

Hiftor.
Sinic.

,

,

,

,

,

\

,
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,
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,
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(
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j
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j
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,

hadmen voorheneook (uitgezeidde
Kolaos) in Nanking,

Üad

eertijds der

de Hof en Hooft-

oudeSineefche

kei-

zeren: maer veel lager waeren deze,
dan die van Peking door 's keizers
afwezen, die zijn Hof en verblijf in
de Hooft - ftadt Peking had gelijk
,

,

de ftad Nanking van hare keizerlijke
van al de Majeftraten, gebruikelijk ten keizerlijken hove,berooft
is

tijtel,en

zelf het paleis der oude Sincefchc
keizcren, beneven prachtige gedenk-

ten gronue gefloopt en verzonder de Stadweinigof niet

tekenen
delgt

,

,

te

,

44/
tebefchadigen.
Jigen. Ja hebben de Tarters drukken nootwendigh
zoo dikvvi'ls
den naem der Stad, en des landfchaps moet gefchieden want
in zulk een
verandert en in plaets van Nanking^ grote meenigte van Overheden
zonKiangnan, en de Stad ït\i Kiangning der al die van minder belang
te'boek
genoemt, die te voore /«^//f« gehe- geftelt worden, heeft men
digelijx
tenwierd.
groote veranderingen. Zommige
Ai het welk by de Tarters gepieegt fierven zommige worden van hun
wierd, uit een lang mgeworteldehaet ampr berooft,- andere totlaTerampen zucht van wrake tegen den Stam ten gefchikt, of verhezen hunner ouTatming : gemerkt Humvu of Cbu, ders door welk laetfte toeval
zy
d' oprechter van dezen Stam, hen of aenftondshunMajeftraetfchap,
hoe
hunne voorzaten ouluixlchandelijk hoog het ook zy ^afleggen, en' naer
ten rijke uitgedreven had,naeenebe- huis moeten trekken, om
driejaren
zitting \ii\ ontrent honderdenacht rou te dragen. Meenigten
bevinden
zich aen het hof van PekingX^Wcn
jaren.
tijAl de MajeHiraten of landvoogden, de,ophoopvanindeplaetsder(Tenen
°
zoo wei van den raed der letteren, als te treden, die afge?aen zijn.
:

,

j

|

'

:

:

;

<

|

j

'

'

worden met een algeWat belangt de heftiering der landmeinennaemin'tSineefch^w»/«ge- fchappen van ieder in 't byzonder,
heten zoo veel gezcid als voorzit- dezelve heeft haer aldus:
krijgs-zaken

,

j

,

maereerbaerheitsennietamptswegen Lavije oÏLaiifie, oiLauias,^Q\k
heer of ouders bedied. D' onzen en
andere volken van fwro/e , naden
voorgang der Portugefén noemen
hen Mandarijns dat 's gebieders of
bevelhebbers , herkoraftig van het
Portugeefch woord Mandarim, een
bevelhebber gezeid.
Niettegenltaende al de Overheden,MajeÜraten of Landvoogden op
's keizers wenken vliegen, en orde
óndcr elkandre houden , na eens
ieders waerdigheit.zoo bedient nochtans een iegelijk met volkomen magt
zijnampt, 't en zy hem van hooger
Overheden iet anders opgeleid word.
Zoo vele rijks bedieningen heeft men
in Sina en zulk een meenigte van
Overheden (volgens Martijn ten getale by wijle van elf duizent,) datmen
bezwaerlijk d' orde weten kan.
Te dezer oorzake zijn'er, zoo wel
van d'algemeine rijx bcüierders, als
van byzondere Overheden der landfchappen vijf of zes boeken van tamelijke groote door het geheel rijk
te koop
waer in men niet anders
gefchrevenvint,dandenaem,geboorte-plaets, ampt en waerdigheid der
genen, die te dien tijde het ampt van
Majeftraet of Overheid bedienden
ter;

enbeftaetuit

,

,

,

j

1

!

j

,

,

,

,

j

!

!

ftrekt.

,

:

'

j

|

Alle

maenden worden dezeboeken

volgens Mart}jn,A\Q
drie maenden herdrukt
welk her-

tweemael,

of,

|

!

:

heeten in 't Sineefch Tutham, oÏKiun.
iW«f», wiens gezagh over al de Majeftraten en het volk des Landfchaps

j

1

!

r.mpt-genootfchap-'

|

,

.

vijf

pen ofRechtbanken, verzien met een
volkomen en algemecne magt over
hetganfchLandfchap,enonderfcheiden in bedieningen en ampten. Onder deze zijn twee Opper-maghtige
banken.daerald'andere.zoowelvan
de fleden, als dorpen
moeten voor
wijken en buigen
trouwen zonder
jeenige onJerhorigheid of aenhangenthentheit; naerdicn zy alleenlijk
van de Prins en Keizerlijke zetels de
beleening van hun ampt verkrijgen,
Deze Ampt- genoorfchappen beftaen in een eenigen Hooft rech ter
zonder byzitters en meer andere
Amptenaers.
D'eerfte van deze twee banken is
d'Onderkoning des Landfchaps ge-

,

,

De hooft- beftiering van ieder landfchap,is gewoonelijk in de hooft- ftad,

1

Geduurende zijne bediening, welke driejaren duurt, houd hyverfcheide boden of lopers in dienft
die
gaen en komen uit het Hof op zekere
tijden, om rekening te geven van ai
,

hetgeen zicliin zijn gebied heeft toegedragen. Hy word in zijne heerfchappye met grote pracht ontfangen.
Na zijn vertrek, uit het Hof, gaen deffelfs mecftc Amptenaers of Raden

j
'

Kkk

i

voor

semidi.

berde Gezantfchap na

44<^
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Keizerrijk

en word van Stad tot in vryheid de gevangenen om geinwoonders te voet en ringe oorzaken in hechtenis gefmeEenige hop- ten, zonder tegcn-parthyen te hebte paerd gelei gedaen
defgelijx alle elkndigen , die
luiden met drie duizend krijgs-knech- ben
ten beneven de ganfche Majeftraet in onmacht zijn van fich zelfs vry
en gemeente.komen hem op drie mij- te maken. Hy reddert alle verloen luiden van huipe ontlen van de hooftftad daer hy fijn ver- re zaken
bloot
bemoeit zich met het herbhjf zal nemen, ontfangen.
De tweede Tutang die van geen roepen der qualik uit-gefprokene
minder magt is, maerflechseenjaer vonnifTen en is een befchermer der
in bediening blijft, word Chayueti ge- armen. In'tkortgezeid, zijn ganfch
noemt en zou ten opzicht van lijn ampt flact op het oefenen van barmampt in 'tNeerduitfchdennaem van hertigheid. Waerom deze luiden of
onderzoeker verdienen. Dees word Majeftraten ,by d'ingezetenen , zoo
zeer gevreefi; e« ontfien, naerdicn hy lang zy in hun gebied zijn grootelix
van allczakcn. lijfftrafbareenonlijf- geëert en geviert worden.
Het derdeampt is dat van den Tre{Iraf bare zoo wel die den oorlog, als
mach
die opzicht en bedieningh
betreffen
forier
's Keizers inkomftcn
kennisnemen. Hy onderzoekt al de heeft over 's Keizers inkomllen in
zelf den 7«- fijn landfchap onder bekid vanden
Majeftraers. perzonen
tcmg : hy heeft magt de rechters, en Raed der geldmiddelen, dietenhove
lage of mindere Mandarijns teftraf- zich houd. Hem zijn bygevoegt twee
fen en van hun ampt te zetten. Het Raden een ter rechter, en een ter linmifdrijf der groote Mandarijns doet ke zijde, zonder te rekenen zes en
hy den Keizer by brieven verwitti- twintig minder Mandarijns, die ver
gen, diedan inde bedicninge van hun fcheide ampten en bedieningen heb
amptopgefchorcworden, ter lijd ant- ben, en meenigte van andere amte
naers, t'zijnen dienfle verplicht. Dees
woord des Keizers overkomt.
De Chayuen doet uitvoeren de von- let op tollen, pachten en alle rechten
niflen des doods die aen alle oorden des Keizers, hoedanigen die zouden
hy geeft achting op gedes landfchaps gegeven zijn en be- mogen zijn
raemtte ditn einde dag en Stad: der- wichten en maten: beflcchtallegewaerds al de gedoemden moeten ge- fchillen die ontftaen uit geldmiddeftraft en kaftijd de fchuldigen,
bragt worden, om daer van het getal len
Zes of zeven of verzend die na zijn welgevallen
en namen te weten
hunner merkt hy met een penceel: aen hooger recht -bank betaelt gezoo hy meerder merkt , hy word wonelijk de Majeftraten, bloedvrienvoor een wredenen bloed dorftigen den des Keizers , hopmannen en
reikt d'onkoften
menfch uirgekreten. Deze worden krijgs- knechten
d'andere
weer
penningen
gerecht
en
uit,
te belleden aen
Of het vele
de gevankenisgefmeten, gelijk te d'ondervragingcn der geleerde vervoren. Den zelven is ook het opficht fchaft de livreyen en merken die aen
over Stads muuren Kartelen en an- verhoogde of getijtelde geleerden
dere gemene gebouwen aenbevolen. gegeven worden
deeld geld uit tot
Hy gaet niet uit dan met een groot 'slands werken, gelijk tot de groote
gevolgh, uitgebreide tekenen en an- of 's Heeren wegen, bruggen hoven,
dere merken van Urengheiden maje- of paleizen der Mandarijns, enoorfteit. DeesisdegevvonelijkeCA^«e/ir.
Eindelijk heeft dees
logs-fchepen
Noch is'er van tijdt tot tijdt een treforier het algemein opperbewint
ander buiten -gewonelijke Chayuen,, over al wat in of uit des Keizers fchatgcmackt op verzoek der Keizerin- kamerkomt.
ne. Dees voert een volkomen magt,
Ook ontfangthyd'eerbiedcniiïèn
doch niet dan tot vergiffenis en ge- en rechten des Keizers, uitbanden
nacde
want hy bezoekt de ker- der rechters, landvoogden en Tauli,
kers desganfchen Landfchaps, ftelt ieder in zijn gcbied,in munte van zui-

voor hem
Stad door
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,
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.
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j

.
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:

ver

,
:

va» S'ma of 7aifin 2.

^^^
Al deze voorzeide ampten hebben
gezagh over het ganfch Landichap

ver en louter 2ilver. Al dit zilver
word door hem aenlingotten offtaven gefmoltcn ieder ter vvacrde van
vijftigh kronen, met den ftempcl des
Konings,en den naem des gieters daer
op omte vveten,\vie men zou rmjeen
aenvatten ingevalle het zilver v^rvalfcht was. In dezer wijze word Ivet

over al de fteden

,

dere plaetfcn

,

beftek.

Daer en boven heeft ieder Stad een
byzondere beftiering, gelijk hier te
lande beleid by vier voorname Mandarijns zoo veel als burgermeefters.
Een hunner is gelijk de ftadvoogt,

:

,

,

Keizers fchat- kamer gebragt.
De vierde bank is Ga» Jchafci geheten dat zoo veel zeggen wil, alslijfftrafbarc kamer. Daer zijn twee byin

,

vlekken en byzonbegrepen in deflelfs

's

,

,

zitters of Tau/i. Dezen is de zorge
aen bevolen van fteden en landfchapgen te bezoeken.om parthyen rechtte
doen de fchuldigen te (Iraflên, en andere bedieningen van hunne ampten
t' oefenen, die zich ftrekken zelf over
de krijgsknechten en zee zaken, in
aen zee gelegen landfchappen.
De vijfde bank, is gelijk een hoge
fchoolvan geletterde luidendngeüeit,
om de leerhngen t' onderzoeken hen
graden te verlcenen , inzonderheid
om 'toog over de bakkalaurefen van
hun gebied re hebben ter tijd toezy
de bonec van dokterfchap bekomen
hebben. Het opperhooft van deze
dcurluchtigc vergadering, is een Kancellier, die van tijt tot tijt defteden en
vlekken bezoekt, om kundfchap te
nemen van hec bedrijf omgang of draging der geletterde luiden, en hen te
berifpen en kaftijden , na zy ftraf baer

dien

zy

ter

{chi

:

c/;//«

noemen

,

^SiVs -voorzit^

isheerofbeftierdergezeid,

en ƒ« een landftreke)
d' andere zijn
dcffelfs hulpgenoten
en genoemt,
Tumchi ,Tum phuon Cheuquon ieder
met een afgezonderden zetel, en eigen Amptenaers.
Behalve deze zijn 'ernochnegen^
tien lagerMajeftraten, ter bediening
van verfchcideampten, door al de fte:

,

,

,

,

Twee der welken hebbi n cenen
raeds-hooftman, en vier raedsheeren
de negen andere, flechts eenen
voorzitter
mer eenen byzitter:
d'acht andere hebben een ecnig opperhooft, die over het ganfch amptgenootfchap gebied , en over al
d' amptenaers en dienaers van den
den.

,

:

,

,

gerechte.

De

vlekken hebben hebben ieder
ook eenen rechter, en drie hulpgenoten.

hie»

De

rechter

word genoemt

Chi-

:
hulpgenoot Honchin
de tweede, Chufu : de derde, 7/<»/».
bevonden worden; defgelijx te be- Al deze hebben ieder hunne hoven
roven van hun ampt. Dan laet hen en raedkamers afgefcheiden en van
evenwel de vryheid van zich weer elkandre afgezondert ; defgelijx feopeen nieu ter onderzoeking te mo- kritarifenenfchrijvers, en andere ongen vertoonen.
derhoorige amptenaers.
Noch zijn 'er in ieder Stad twee
De Rechter kan wel vonnis des
perzonen , genaemt Hioquon, dat 's doods vellen, maer dat niet teruit-

d' eerfte

,

!

I

MarirlariJKS ot Majefiraten der ivetenfchappen, die mede onder den voor-

zeiden vijfden raedgehooren. Hun
gezach ilrekt niet verder dan over
de bakalaurefcn van die Stadendeffcifs gebied. En hoewel deze de magt
niet hebben , van den verdienden de
graden te verkenen, of ftrafbaren die
t'ontnemen, maer flechts hen te ftraffen , zoo zijnze evenwel zeer laftig
ter oorzake zy op een zelve plaetfe
hun gedurig verbliji hebben, en gelijk
fchool-voogden zijn, die daer komen
en de fcholicren ondervragen.

voeringeftellen.

Behalve dezeMandarijns die hun
de Steden en dorpen
hebben zijn 'er eenige
die geen
magt van te doemen noch te ftraffen hebben maer flechts verflag aen
hunne amptgenoten doen.
De grote kafteJen , afgelegen van
de Steden en dorpen
hebben ook
Mandarijns of Majeftraten , genomen uit geringe fchry vers want het
minfte daer de groten na ftaen is te
zijn Raedsheeren en byzittcrs van
eenen Rechter des dorps,

verblijf plaets in

,

,

i

\

,

;

,

:

j

:

I

,

,

Tri

Der^e Gezantschap na
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Trigaut ontfoiit de algemeine beftiering der byzondere Landfchappen, zoo als de zelve hacrby zijnen

Naganzaju, en aen hunne amptgenoten na gevvichtc der zaken , te ruch
gezonden. Het ftaet aen te merken,
dat de Cifu of Beftierder der Landftreke , en dcffelfs Hof en de geheele
Landftreke hunnen naem ontfangcn
van de Stadt, daer in zy hun verblijf
hebben Als in de Si2LdiX.Na}iciang om
een voorbc eld te maken wordt de
gehele Landftreke zelfs, defTelfs Beftierder en Hof met een zelven naem
van Nanciangfu genoemt.
Maer aengezien de gehele bediening of beftiering der byzondere

j

,

;

!

op dezen zin.
tijde toedroeg
De Steden, die onder de Hof- landfchappen, Peking en Nanking, flaen,

'

,

worden in eenzelve orde beftierd.gelijkalde Steden van d' overige Landfchappen. De beftiering van ieder
der dertien Landfchappen ftaet aen
eene Majeftraet , Pucinju , en aen een
andere Naganzafu geheten. D'eerde
fte veld vonnis over burgerlijke
Hunzaken.
laefte over lijf-ftrafbare
nen zetel is in de Hooft -ftadt des
Landfchaps,met zeer grote {taetfie.

j

j

i

:

;

:

Landfchappen tenHove, te Peking,
moetaengedient worden, hecfrmen
desw'egen in ieder Landfchap, behalve deze Majeftraten twee andere,
hooger dan de voornoemde derwaerds overgezonden uit de Kijksftadt. D'ecn dezer heeft zijn vaft veren word Tublijf in het Landfchap

Wijders in beide Recht -banken
zijn verfcheide amptgenoten en zelfs
,

,

ook d'opperfte MajeÜraten die Tattli
genoemt worden Dan wijl deze over
eenigc Steden te gebieden hebben,
bevinden zy zich dikwils buiten de

,

,

.

,

tam genoemt d' ander word jaerlix
uit de Rijx-ftadt gezonden, en Ciay-ue?? geheten. Het gezag van den eerften, wijl dat groot is over al de Majeftraten en onderdanen .enhyoves:
en
krijgs- zaken te gebieden heeft

Hooftiladt.
Ieder Fu of Landftreke (want in
verfcheide landftreken is ieder Landfchap verdeild) heeft c&ntn byzonderen Beftierder , Cifu genoemt, dat 's
Heer der Landftreke: want Ci betekent
Heer en Fu Landftreke. Desgelijx is

:

,

zichmetdevoornaemfte amptendes
Rijks bemoeit, kan byd' Onder koningen van Europe geleken worden.
De waerdigheid van den laeften is
frelijk die van eenGemagtigden en onderzoeker. Dees nochtans, gemerkt
hy door 's Keizers bevel over de zaken des gehelen Landfchapshetoog

over ieder grote Stadt, oïCheu en
over ieder kleine Stadt of //ifw een
,

,

en de

gefteld

laefte Cihien

:

d'eerfte Cicheu,

genoemt.

LandSteder
Opperhoofden
en
ftreken
den hebben ieder hunne amptgenoten ten getale van vier die hen geBeftierders van al de

Deze

,

,

,

j

lijk toehoorders en Rechters.byüaen,
in kennis te nemen van zaken in hun
gebied voorgevallen.
De Cifu of Opperhooft der Landftreke heeft zijn verblijf in een der
Steden, neven den Cicheu en Cihien:
hoewel dees in zijn verblijf- plaets
niet meer te zeggen heeft dan in al
onder zijn gebied geled' anderen
bcftaet
in het recht van het
Dit
gen.
wanneer de
cerfte beroep aen hem

i

laergaen

,

;

zaken by den Cicheu en Cihien uitge
fproken aen den zelven, gelijk aen
eencn hoger in d' eerfte beroeping
te ruch gezonden worden wanthet
tweede beroep altoos in zware zaken worden aen d' opperfte Maje,

,

,

:

,

,

,

Pucinfu en

,

tight, alle

,

,

,

,

!

,

ftratcn der Hooftftadt

,

,

,

,

Opperhooft

Keizerrijk

't

I

Steden en kaftelenbefichMajeftraten onderzoekt,

eenigcn ook der geringen ftraft en re, van al d'anderen den Keizer vcrwittigt op wat wijze ieder zijn ampt
bedient, en alleen, onder alleMajein de Landfchappen halfgcftraten
word hy met recht by
recht doet
eenen iegelijk gecert en gevreeft.
Behalve deze Majeftraten zijn'cr
ook veel andere, die verfcheide amptcn in de fteden, dorpen en vlekken
bedienen. En behalve deze , zeer
vele Veldheeren en Krijgs-ovcrften in
het ganfch Rijk ; maerallcrmeeft op
en grend' aen-zee gelege plaetfcn
fen, ter wake aen de grote muur poor
ten bruggen en kaftelen Dus verre
geit

j

,

i

\

,

j

;

\

,

,

,

,

,

Tri%_av.i.

^

Al

:,

van Sina, ofTaïfing.

volgens den
felven Trigaut, des gehelen Rijks ftaen
onder negen ordens 't zy die van

Al de Majeftraten

,

I

j

:

I

den Filofofifchen of Krijgs-raed. Ieder na gelang van deze ordens wort
de wedde uit 's Lands middelen of
in geld of rijs betaelt. Hoewel die
zeer weinigh is ten aenziene van
zoo groot een Majefteit van Majeftraten gemerkt niemants wedde
fchoon uit de opperfte orde , boven de duizend dukaten jaerlix be-

i

lijk
'

!

i

:

ge-

Zegel

tier

in

het uitgaen het by zich dragen in
een lade, toegefloten daer en boven
met een ander zegel zonder het ooit
uit hun gezicht te laten gaen. Men
zeitzy het des nachts in huis onder
hun hooft-kulfen bewaren.

d'opper en lager Majeftraten, of tuffchen de Landvooghden en Rijx-raden en tuftchen deze en den Keizer zelf, die zy niet alleen met yver van te gehoorzamen maer ook

,

,

perfte orde der geletterden.
Manda-

Waerom zy

,

't zy -Filofofen of Krijgsluiden
want d'opperfte orde der krijghsluiden krijgt gelijke wedde met d'op-

lijk

;

Een wonderlijke over een koming,
zoo Trigaut getuight is tuftchen

Die onder een zelve orde ftaen,

wedde volkomen

van hun ampt maer worden ook

ftrengelijk geftraft.

,

draeght.
in

berg Tape bydeStadt Lingkien in het
Landfchap van Xanfi gegraven.
Dit teken bewaren de Mandarijns
met groote naerftighcid want, by
verlies deflelfs , raken zy niet alleen:

j

,

zijn alle

44i>

Al de Majeitraten hebben een eihen door met uitterlijken dienft doen blijgen zegel huns ampts
Keizer Humvu gegeven. Al wat zy ken. Want nooit laten zy de gebruiin de rechten fchrijven, bezegelen- kelijke bezoekingen
door langer
ze alleenlijk met root welke ze- hand ingevoert, op zekere tijden,
kereaerdcis, zoo rood, datzy ver- noch de plichten van gefchcnken achmiljoen vcrftrekt zy word uit den ter wege.
;

,

rijns.

,

:

i

:

L II

Ook

onderlinge
'''^"'

'"'*":

"""'^'*"

:

,

Derde Gezandfcbap na V Kehernjk
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Ook fpreken lager Majeüraten met word gcfncnclijk tot hoger verheven;
i

hoewel

hoger voor den rechtbank of elders
fchier noit dan met gebogen knien;
en daer beneflens met zonderhnge
eerbiedinge hen aen.
Het zeiifte doen d'onderdanen
aen d'Oppcrhoofden der Steden: niettegenftaende men weet, zy voor den
bekomen graed in de letteren en
voor d'intrcde ter Majeftraetfchap
uit het fchuim der gemeente zijn

hierom, teneinde niemant
make, en van de
flrengheid des rechts afwijke of de
herten der menfchen in eenig Land-

gefchiet

lichtelijk vricntfchap

:

fchap te zeer wint inzonderheid zoo
hy de hoogfte waerdigheden bekleet

op fteun der welke hy nieuwigheden
zoukunnen brouwen, gelijk voorhc^
ne meermalen gebeurt is.
De voornaemfte hoofden der Land-

,

voongekomen.

fchappen, Landftrekenenfleden, als
de Pucinfu Naganzafu Cifu Ckeu^ Ci-

Alle aenzienelijke Sinefen of die
eenig ampt of waerdigheid bekleden,
,

fchoon zy Mandarijns

zy

zijn

,

wanneer

,

ten

,

of openbaer voor

nen Mandarijn verfchijnen
waerdigheid bezit

,

Overheden moe-

het derde jaer alle t'efïèns uit

oorden des Keizerrijks in Peking
tenhove verfchijnen, en den Keizer
phchtcn van gehoorzaemheid en on-

ee-

alle

die gro-

zetten de
ampt-bonetop: want zonder dezelter

om

,

,

hien en diergelijke

willen acnfpreken of eerbiedig-

heid bewijzen

niet ter zeUfter plaetfe. Dit

,

derdanigheid plechtelijk bewijzen.
Ter zelfüer tijd word ook ten hove overalde Majeflracen
die door
hetganfch Rijk in de Landfchappen
geftelt zijn een algemeine overzie-

ve te verfchijnen, zou voor eeneonheufcheid gehouden worden.
De ftoelen der Mandarijns zijn
rontvan maekfcKals deheelmeefters
de leuningen ningofmonfleringgedaen:zoweldie
floelcn hier te lande
vellen van aldaer moeten komen als ald'overimet
of beugels overfpreit
tigers of andere dieren. Ook ftaet gen: dit word volbragt eensdeels door
de baerdt in deze nevengaende af berecht der onderzoekers , eensdeels
beeldinge hier aen te merken. On- door heimelijke onderzoekingen:
der welke het gemeinfte is , dat het welk met grote flrengheid toe gaet.
Uit dit onderzoek word daer na behair der baert dun is, fchoon in weldat
groeien,
floten,
blijft
en
wie uit het rijk af te zetten wie
en
gebaerden,
y1
zonder af tefchrapennochaftefche- te verhogen, wie te verlagen wie ook
ren aen eenig deel. Het hair van de te flraffen zijn, zonder aenfchou op
knevels boven de mond wort neer- perfonen te nemen,
Jazelfmag de Keizer niets van het
hangend gedragen de baert begint
uit te fchieten zeer dicht by d'oo- geen veranderen, welk by de genoemren , zonder vervolgens voort te de Rechters in deze algemeine ondergaen tot aen de baert onder de kin; zoekingevaft geftelt is.
De ftrafbare zijn niet de geringmaer blijft veel meer met drie baeren
een
onder,
ften,
noch weinig; maer by wijle ten
zijde,
ieder
aen
den
getale van vier duizcnt wier namen
in plaets van een.
Gert^«nelijk laten ook al de Man- alle ineen bock aengetekent worden,
darijns en Groten, jazelf de Keizer, welk dan gedrukt en door het geheel
de nagelen zeer lang aen de vinge- Rijk verfpreid word.
Wijders, de gedoemden, volgens
want lange nagels te
ren groeien
hebben word by de Sinefen voor geen Trigaut , worden onder vijf rangen geof, volgens ^fwe^/o, de voorflecht teken van adeldom en cieraet bragt
gehouden. Eenige jongvrouwen, om naemfte miflagen, daerom de Mandie niet te breken, fteken dezelve in darijns geflraft worden, zijn zeven.
D'eerfte rang bevangt de begerigen,
Bamboes-doozen.
Niemant der Overheden bekleet die het recht door gefchenken geen uit 'sLands middelen of
langer dan drie jaren eenige waerdig- kreukt
heidof ampt, 't en zyhy op nieu door goederen van byzondere luiden iets
den Keizer bevcftigt word ; maer geknepen hebben. Deze worden van
,

,

:

,

'

i

,

,

,

!

:

j

\

i

|

i

,

:

I

\

i

:

!

:

\

;

j

j

,

\

|

'

hun

:

van Si na, ofTaifw^.

4yi

hun ampt afgezet, en vanaldemer- uirgaet, bezegeithy de deuren
('tzy
ken en vryheden der Majeftraten byzondereof algemeine, waerrechc
voor eeuwig berooft. Onder den gehouden word,) met een zegel
op
:

,

tweeden rang ftaen gcrekent die den
misdagcn te ftrenge ftraflen afgevordert hebben Ook worden deze van
hunne waerdighedcn, merken en vryheden berooft
De derde rang begrijpt (lok - oude

dat nicmant der huisgenoten zonder

,

,

weten, uitkan komen.
Heti
etganfch Rijk.een merkwaerdige

zijn

zake,
:, plag ten tijde der SinefeRcge-

door Filofofen beftiert te worden. Al de krijgsknechten en krijgsoverften betoonden hen, met grote

ring,

ook die te ilap zijn in het
in hun ampt te bedienen.
nederigheid des herten en zonderlinDeze worden van hun ampt berooft, ge plechtelijkheid eerbiedenis en
hoewel niet van merken en vryhe- onderworpen zich hunner gehóorden. Onder den vierden rang worden zaemh®d. Ook wierden die van hen
gerekent,die voorhangen onbedacht- dikwilsgeflagen.alskinderen vanden
faem in het vonnifenzijn, en zonder fchoolmeefter. Door deze Filofofen
raet en dact in de bediening van Wierd ook alles wat den krijgshandel
's Rijks ampten te werkgaen. Deze
raekt daerzy met opperbewint over
worden rot lager amptcn geftelt of na zaten, beftiert: en hadden hunne raetflagen en gevoelen meer gezags by
die plaetfen verzonden, daer een lich
luiden, en
llrafïên

of

;

,

[

,

j

,

'

i

,

,

ter belliering des Rijks geoordeelt

met gelijke ilrcngheid onderhouden.
Niemant in het ganfch Rijk bedient in het Landfchap, daer hy geboren is het ampt van Majeftraet
'tenzydat van cenen krijgs-overfte.

den Keizer, als die van de krijgsbeveldie niet dan weinig en zelden in beraetflagingenoverkrijgszaken piagten genomen te worden,
Waer over niemant der genen, dieedel van gemoet en geëert waren zich
op den krijgshandel leiden maerliever ftonden na delaegftewaerdigheden des Filofofifchenracds, dan na de
grootfle Majeftraetfchappen in de
knjgszaken want men zag de Filofofen in meerder bezit van middelen, en
in groter achting en eerbiedigheid by
denvolke. Dan fcdert het veroveren
van S/Kil, door den Tartar, is de krijgshandel aldaerin meerder achting gekomen:en oefenen de Sinefen t'eflèns
metdeTarcars heden wakker de wape-

Dirgefchiet hierom, ten einde d'cerfte die herrecht bedienen magen en
vrienden niet door de vingeren zien
maer de laefte aengeprikkelt door
het zelve
liefde tot het vaderland

met neerlacg fchier der letteren.
Zeer nauwe achting word op de
Landvoogden en Beftierders geno
men: want behalve de Tj^// en ^«./«//,
die
volgens hun ampt kennis ne-,

wort

te zijn.

Onder den

laeften rang

hebbers

hun geheel

zijn, die zich anderen, en

\

huisgezin min voorzichtelijk beftieren, en een leven leiden, onvvaerdig
cenen Majeftraet. Deze worden van

,

)

'

,

ampten en waerdigheden voor eeur
wig berooft.
Dezelve onderzoeking word ook
over de Fiof-majeftraten, hoewel al-

j

j

i

om het vijlde jaer, gedaen en
dezelve maniere ook met de krijgsoverften op een zelven tijt en orde en
leen

:

nen,

,

:

,

j

,

j

klokmoedigerbefchermen.

!

Wanneer eenigh Heer het Majej

ftraecfchap bedient,

mag niemant van

zonen en huis-dienaersuit den
huize gaen, om bezoekingen te doen,
of met iemant verkeercn
of over
eenige zaken handelen
uit vreze
zy eenige gefchenken moghtcn nczijne

,

'

\

j

)

,

men

:

maer

j

i

allen uitterlijken dienft

doen hem de dienaers

die aen de Mavan 'sLands wege gegeven
vvorden. Wanneer hyizclf ten huize
,

;

:

,

,

,

,

,

men van alle voorvallen, en

daer berecht afgeven aen den Keizer, heeft
ieder Landfchap ecnen byzonderen

bezoeker die alle jaers afgaet ten
einde hy zich des te beter in zijn ampt
zoutjuijten. Dqcs ftraft of klaegtde
fchuldigen aen.
De Keiferbefchaft fijne amptenaers
al d'onkoften
vvacr door hy hen be,

,

:

;

jeftraet

j

neemt de gelegentheid,die zy fouden
kunnen nemen, ter oorzake van hunne behoeften, van zich
Lil z

te

wikkelen
in

A^2
in

Vervolg op bet tivcede Gezanrlfchap

dienü bevinden

gunde vAn verfcheideperfonenen

zich met fchulden te belaftcn : verplicht hen ook door du zclfftemiddel, de wetten t'onderhoudcn, en die
te doen onderhouden, en den rechten

j

;

\

:

getuigenis van

vvcg.indebedieningevandcngerech-

hunne reden kan ge-

|

De hoven of paleizen zijn altijts
gedoten. Na gehoor gegeven te heb
ven.

te, intellaen.

Zoo dra iemant ten ho ve riftct eenig
ampt begiftigt is, en om dat te bekleden moet vertrekken vvord(ki d 'on-

ben (welk alle daegs en dikwijs des
morgens en des avonts gGfchiet en
zoodikwils het van noden is )vcrtrekken zy zich weder, en het paleis wort
van binnen gefloten voorden Mandarijn.en van buiten voor d'amptenaers.
,

,

,

koften van zijnen perfoon, dVenaers,
beneven die van zijn
huisgenoten
reis, zoo te water als te lande, (daer
onder begrepen vaertuigen ,#ivagens,
paerden, mcnfchén en ai de relt van
hetgevolg,) uit 's Keizers beurze be-

'•

,

;

Zoo
j

taelt.

dikwils het paleis

open

gact,

word op eenen trommei van binnen
geflagen waer op een ander van buiten tegenflaet. Aenltonts vertonen
zicii d'amptenaers en al die den Mandarijn moeten volgen op het teken,
:

1

Op den ganfchen w-eg komt hy in
gene herbergen maer daer zijn pa-

!

i

;

leizen

'tcnzy deManda-

;

het uitdrukkelijk belall.
Zy onderhouden of ftaennoit icmanr in 't heimelijk te vvoorde maer
akijtin'cópenbaer zulx een iegelijk
rijn

,

gefchikt tot zijn verblijf

in

met be- Wanneer zy vergadert zijn, worden
de dorpen en
hoef van alles. Ten dien einde zend de poorten des paleis geopent en de
hy eenen dienaeraltijts voor uit, om Mandarijn gaetuit.
Naeft dta Keizer bewijzen de Siop zijne koniite alles vaerdig ie vinruftzijne
nefen
aen hunne Majeftraet de natfte
den. Zoo hy by wijle tot
plaetfe niet komen kan, daer zijn op plichten van ecringe. Dit doen zy alom te pleifteren, iermeeft blijken met plechtelijke terzekere plaetfen
in

de Steden

,

j

men

Keizers huizen, Tl?// genaemr,ten dien
en voorzien
einde alleen gefticht
met alle gemakken op een zelve wij
ze fchier, als in P^r//f« de Karavanjeröi. Maer alzoo dit op 's Keizers beurze gefchiet, word zeer verquiftach,

,

:

j

daer mede tewerkgegaen want
in plaetsde dienaers vanden Mandatig

:

paerden van doen hebben,
zy
vijftien of twintig
met
eiflchen
allennoodvvendigen voorraetter reize die meeft al aen geit gegeven
word.
De Keizer draeght niet alleenlijk
zorge voor de waerdigheid hunner
perzonen maer verfchatt hen ook,
van
't geen dient tot onderhouding
eere en waerdigheid hunner ampten,
als ruitery en voetvolk die hen verzelfchappen vanftadt totftadt, door
alle oorden, daer zy doorgaen. Ter
plaetfe van hunne heerfchappyen zijn
geftoffèerde paleizen, op onkofte des
Keizers
met al de dienaers, zoo
tot
wel binnen als buiten 'shuis
paedjes toe. De min(fe Rechter van
een dorp heeft acht of tien paedjes,

,

rijn tien

,

i

!

eigen fchuld hun ampt zijn quijt ge«
raekt, zoo komen zy nochtans dikwils, uitgeftreken

met

ke of gewonelijke

ftaetfie

ftratcn

,

,

deplechtelij-

der Majé-

te voorfchijn.

Zoo

eenige Majeftraten, die hun
ampt treffelijk bedient en den Scaec
dienfte gedaen hebben tot een ander
ampt verhoogt worden of uit eenige
andere oorzake uitdeftadt trekken,
die worden opentlijk met grote Sgcfchcnken begiftigt, en verzocht hun
laerzcn, hetmerkderM.ijeftract, tot
een ecuwig gedcnkenis van den wei,

;

,

,

'

daet te laten blijven

|

,

|

,

die dan opge-

worden in 'slands kafl^e t'efmet verfcheidc vaerfen en gefchriften tot zijner lof. Anderen, die
meer uitmunten worden op een
floten

J

,

die zich niet alle i'cffens in zijnen

van fprekcn en plechtehjke bezoekingen. Dan komen rot dezelve
niet
noch trachten daer toe te komen, 'tenzy diecenigampt van den
Stact bekleden of bekleet hebben;
want deze, weer te ruch in hun vaderlandgekeert ,fchoonzy door hun

,

fens

,

i

openbare plactfe marmcr-ftcencn opgerecht,

met hunne verdienden, den
lan-

Eerl/iedg-

htid der Siiiefen

aen de

MumUrijm.

,

:,

.

iui 't

van Sha, ofTaiJwg.

Rezerr'ijk

lande bewezen
in een treffelijken
flijl
tot geheugenis der nakomelingen dacr op geliouwen.
Daerzijn'er den \velken,op 's lands
onkoilen kerken ter cere gefticht
en op d' altaren hunne beelteniflen
gezet worden. Ook worden jaerlixe
tnkomften gegeven en zekere luiden
geftelr die geduurig brantoffer, reukwerken en toortfen ontfteken waer
toe grote wierook -vaten van klokkoper by hen in gebruik zijn op een
zelve wijze als zy hunne afgoden
dienen hoewel zy deftn van den afgoden- dienft weten t'onderfcheiden

:

,

digcn flechtsheufche dienitplichten,
gedenkenis der weldaden Evcn-

,

:

ter

,

:

:

,

of de mce-

,

ften van hetflechce volk

maken wcne

onderfcheid tulTchen beide dienften.
Tot deze kerken (dacrallc Heden vol van zijn, endiedikwiisdoor
bedrijf der vrienden
ook den on,

waerdfgcn opaerechc worden) gaet
men op zekere rijden en worden
voor de beckenillcn iiooft en Kniebuigingen gedaen difch- gerechten
op-geoffcrt, en andere diergdijke
dingen gepleegt.
,

:

:

want van de Goden verzoeken of

Vvclis niet te twijfelen

:

!

,

,

4^,

bidden zy veel maer den Land voogden of Mandarijns bewijzen verüan-

,

I

>

,

,SJ\/ferken der z5\/fandarijns

of Overheden

,

en dracht

der Sinejcn.
Scmcdo.

LleAmptenaers, Landvoogden of Mandarijns die hebben of oit gehad hebben ecnig bevel bewaren zorgvuldighiijk de merken hunner waerdigheit: waer door zy niet alleen van den
gemeinen man op ftraet; maer ook
van geletterden en andere perzonen
van ftaet onderfchciden worden. Men
,

,

lappen worden beelteniiïcn van viervoetige dieren of van vogelen
of
bloemen geflikt. Krijgs bevelhebbers
voeren beehenillen van Panther-dieren , Tigers en Leeuwen , en ander
,

,

vervaerlijk gedierte

als ovtreeri

ko-

mende met hun aerd.
Keizer Xaohau
zoo Martij»

ge-

,

,

twee dui/cnd
hecft'er vijfderlei merken borft-cie- vijt hondert negen en zeventig voor
ract rok riem of gordel leerzen en 's Heilands geboorte heerfcbte was
hoer of bonet maer binnen 's huis deeerfte, die de trappen en waerdigleggcnze defelve af, en dragen de ge
heden der Majertracen of Overhewooneiijkc kledingh der geletterde den door velerlei flagh van vogelen
per zonen defgelijx ter bezoekingen en kleuren heeft ondei-fcliciden: want
van hunne vrienden, op banketten, op dit is altijts by de Sinefen een malufVplaetfen en boven al by heet weer. niere geweeft, den trap en waerdigIeder Mandarijn heek voor de borft heit des ampts, welk iemant bekleer,
op de rok en achter op de ruch een op het gewaet te tonen. Hierom
vierkante lap of ftuk gehccht.met ftik- naeien zy voor en achter,op den borfl
wcrk vangoutdraetfeerfraeienrijke- en ruch een vogel of eenig ander
iijkdoorwrocht, in 't midden met een merk hen eigen, geflikt daeropmet
zinftael van hun ampt of waerdigheit, zijde of gout: waeraen een ieder, die
welk verfcheidcn is na de verfchei- hen tegen komt, verwittigt word, wat
denheit derampten. Deze^ieraedje Majeflraetfchap onder de negen trapwort Pbizugzïïotmx.. Dan een grote pen van waerdigheden hy bekleet geverfcheidenheit is in deze vierkante merkt zy niet alle een en dezelve
(tukken en na de verlcheidenheit de (lofïe hunner merken hebben want
Majelleit en achtbaerheit naerdien de genen
dien burgerlijk Overheervaerne luiden aenflonts hier aen den te beurt zijn gevallen diezy Fikunnon weten, uit wat raed de Man- lofofen noemen hebben altijts tot
maer de
darijns zijn
uit de Filofofifchc of merken vogelen gehad
Krijgsraed en wat waerdigheid ieder krijgs Overheden en Kolonellen hebin dezelve bekleet. Want op deze ben in plaets van vogelen draken
leeuLil
tuighc

,

die des jaers

:

,

,

,

,

,

;

;

Merken der
kUndarijns

,

,

,

:

:

,

:

,

,

,

;

:

:

1,

,

Derde Gezantfchap na

4f 4

leeuwen, tigers, en diergelijke anderebceücn die de krijgs-woedcte
kennen geven, verkoren
Dies niettegcnftaende hcbbenze
alle een 7elfüe ooghmerk: te weren,
dat uit ditgewaet nietallcendetrap;
maerook de ftaecen flagh van waerdigheidgekcnt word.
Wijders, Xaohau heeft hierom vogelen voor al andere dieren verkoren wijl in den aenvangvan zijn rijk
de vogel der zonne was veifchenen;
door wiens komfte zoo de Sinefen
fng.
Mwillen den rijke geluk te voore ge-

i

gemein. Bc(chrijv.

op

(die

ftraec

uitkomen

in zeer dicht

befloredraegzctcls.cnvergefclfchapt
met andere voorname vrouwen, ook in andere bellote draegh-

zijn

met meer of minder dragers,
na hare wacrdigheid en cenige van

zetels,

,

mede in draeg-zehaere flavinnen
tels beneven een gevolg van Sinefe
mannen ,) worden ook eenige merken gedragen, inzonderheid etnKo,

,

Zte

Keizerrijk

grooterofklcindcrgetal,na deMandarijngroot of klcinis.
Voor de vrouwen der Mandarijns,

|

,

236.

''t

|

\

,

:

|

of zonnefcherm, bamboes riet
fpelt wort. Zoo dees vogel in iangh achter aen flepende berdekens met
niet gezien is, men fpelt den Keizer- letteren dacr op: klokken, trompetlijke geflachte den ondergangh enjtjes, en andere, die gewonelijk de
Mandarijns, hare mannen, met een
oorlog te VOO re.
dragen en , de
diergelijk gevolgh
niet.
weetmen
is
het
Wat vogel
hen
betekenen, niet
Van geftalte, daer de Sinefen hem wacrdigheid van
mee afmalen , zou men hem een meerder noch mind'^r.
D'AenzienelijkJle Mandarijns (vol't en zy de
Arent mogen noemen
veelerleigens Semedo) doen verre voor uit gaen
wonderlijke bont-verwige
heid van verwen daer niet by was. twee man die den ganjchen weg langs
De Sinefen noemen hem Funghoang. roepen, ieder met een Bamhoes-flok in de
Desfelfs zeldzaemheidt geeft den hand van een mans lengte. Hoewelmeer
dat het den Fe- totjchrik , dan tot eenig ander gebruik,
Jefuit vermoeden
aengezien niemand dan de Koningh met
nix zy.
Mandarijns,
zulk eenjlag vanjhkken vermag tejlaen.
der
Zelfs de Vrouwen
Achter deze volgen twee andere met
hoewel geen andere wanneer zy uit
den huize gaen dragen een rond zilvere her den aen een [lok daer op met
ftuk, (in plaets de mans een vierkant) grote letteren de tintelen en waerdiggeftikt met den eenen of anderen vo- heid des Manderijns gejchrevenjlaen.
Daer na komen vervolgens vier mangel, voor deborftopderok, en een
nen
fchouder.
die katoene koordenjlepen : andere
de
achter
op
ander
Verfcheide merken of tekenen dragen ketenen in de handen en dierworden ook voor de Mandarijns op gelijke' firaf-werktuigen
Recht voor den draeg zetel is het zeflraet gedragen. Die dezelve dragen:
andere gel des Keizers in een vergulde koffer
eenigc zijn huis -knechten
foldaten andere hopmannen andere opgejloten op zeker gevaerte met weilager Mandarijns, als dienzy verzel- nig onderjcheid van het geen daer de
fchappen. Zommige, die de zelve Roomsgefmden hunne beelden en overdragen, gaen te voet, andere rijden blijfjelen in de omgangen op dragen : bete paerd. Die te voet gaen dragen neven een drink-kroes die op vier kleide zelve algemeenelijkop de fchou- ne pijlers rujt. De paedjes voetknech der
als vlaggen wimpels of vanen, ten en ruiters volgen achter aen ieder
Bamboes-rieten enketenen, met die met een hyzonder merk op jchouder.
IVanneer eenen Mandarijn, onder het
flepende achter aen te houden gelijk
ten tegendeele, die te paerd rijden , in dragen in zijnen zetel, iets cngevoegelijks ofiveinigbetameL'jks,als kleren uit
de hoogte opgeheven
Kleine Mandarijns hebben weinig ds venjiers der huizen te drogen gehanmerken en gevolgh ; macr de groo- gen voorkomt het moet weggenomen
ten veel gevolgs op een ry in manie- worden. Zoo in zijnen weg^ wagens of
re van eenen omgang met meer mer- lijk-baren of andere gevaerten komen
ken ook» de zclfftc verdubbelt in die worden ontladen.
vrejol
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,

[
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,
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Luiden

VJH Sina, ofTaifmg.
Luiden, tepaerde, moeten afftijgen:
die in eenen draegh-zetel getorji ïvordcn ,Jiil Jlaen , en het graeu w/j kt ter
ivedsr zijden van de ft raten

en by de Sinefen
inzonderheid in waerde gehouden.
Tuiïchen hetKoninghrijk Kaskar en
Katay of Noorder Sina is uren koftelijker noch fterker handel dan met
de ftukken van zeker helder marmer dien menby mangel van name
Jafpis ge WO nelijk noemt.
De Koop! uiden aengelokt door
de grote winft brengen den Keizer
dien toe al wat den Keizer niet aenftaet, mogenze vryelijkaen byzondere luiden verkopen.

met grote

,

Bo-

flilteen zonderlinge verhaeliheit.

^^^

in Sina gebraght,

ven al wanneer het een der voornaemfte
Mandar/jns is. Luiden van aenziene
fchuuwen zoodanige ontmoetingen , en
gaen liever ter zijde V iveegs om. Dus
,

,

,

,

verre Semedo.

,

Groote Mandarijns worden ook
door andere kleine Mandarijns te
pacrdc gevolght, met bellen aen de
borft riemen des paerts , ieder zoo
Van dezen fteen word verfcheigroot als een bal, welk een groot ge- den kleinoodjen vaten cieraedjen
luit maekc.
van kleren en gordel, die, door kunEen teken of merk van al de Man- ftigh opgefneden loof werken bloedarijns of Overheden, is ook zekere men, gene kleine heerlijkheid en luigordel of riem om den middel vaft fter geven. Dit marmer, vvaer van het
gehecht, met d'ecne zijde aen 't lijf. Rijk heden 'sdaeghsvol is, noemen
jriy wort genoemt Quonthat : is wijder de Sinefen Tuxe.
dan d'omvang des lichaems zelf, onDaer is tweederlei flagh het een
trent vier vingeren breedt
en ver- dierbaer, welk uit den ftroomAor^»,
cierr aen het een eind met een by niet verre van het hof des Keizers van
neerhangende quaft gefloffeert met Kaskar, 'm vormvan dikke kci-fteekunlVigh doorwrochte ftukken zoo nen opgehaelt word , fchier in maronde als vierkante
hoewel het niere als de peerlduikers de peerleni
voornaemfte vierkant ftuk voor in op duiken het ander is flechter, en
word uitliet geberghte gegraven aen
't midden. Volgens vS^wf^/ö, is hy ver:

-

,

,

,

,

,

-.

,

:

,

;

deelt op kleine vierkante ftukken, die grote ftenen; die daer na op bladen
voor met grote haken daer op vaft of ftukken van ontrent twee el breet
gehecht worden, en gemaekt zijn van geklooft worden om des te bequaivoor, mer over wegh te krijgen.
buffels of rinofter- hoorns
Dees berg leit tvvintigh dagh-reilchilpad,arentsofkalembak-hout,zilzens
gefteenten:
doch
van desKonings Hof van Kasver, gout en edele
magh een iegehjk na zijn welgevallen kar, en wort Kanfangui Cafcio genaemt,
maer heeft dat'sftenebergh.
gene ftofie uitkiezen
De ftukken worden met ongelozich na zijn amptte fchikken want
de waerdigheid der ftoffe geeft een felijke moeite uit gedolven eensmajefteiten achtbaerheid te kennen. deels door de woeftheid des oorts,
Maer d'aller-edelfte zijn gemaekt van eenfdeels door de herdigheid des
zeker helder marmer, of albaft, die marmers om het welk een weinigh
men zeit zy, met
cenigen Jafpis noemen en de 6ine- week te maken
fen Tuxe dat 's fteen Tu : want Yu is een brandend vuur daer boven op
en Xe in 't Sineefch te ftooken het zelve gedwee mad' eigen naem
fteen gezeit. Ja is deze een gifte des ken.
Keizers, die hy aen de Kolaos op
De Koning verkoopt ook de vryd'intrede van hun ampt vereert, zon- heidvan deze marmer uit te delven
der eenen ander geoorloft is zoo- voor groot geld aen zekeren koopman zonder wiens laft den gandanige te dragen.
,

,

;

:

,

:

,

,

,

,

,

I

,

,

Zoo Trigaut

,

dees fteen fchen tijd des verbonds, al d' andevolkomen geen Jafpis en veeligt re koopluidcn d'uitdelving verboden
den Safier dan Marmor gelijker. Hy word. Wanneer men derwaerts trekt,
word door de Wefter-Sarracenen of word voor een rond jaer lijf-tochc
Moren uit het Koningrijk van tiaskar daer na toe gebragt , om het arbeidsvolk
getuigt

,

is
,

,

,

j

i

,

Derde Gezaurlfchap na

^yó

volk te voeden. Want binnen korter

keertmen niet weder tot plaetfen,
by menfchen bewoont.
Volgens Martijn, komen de Turken en Samarkandersfchicr alle jaers,
op den naem van verdichte gezantfchappen hunner Koningen, om des
te vryer onder dien fchijn met de
welk
in Sina
Sinefen te handelen
anonder
flepen
en
nocmtn,
Katay
7.y
fteen
den
kleinoodjen
dere dierbare

en pracht, iederinPalakijnsofdraeg-

j

,

:

,

:

\

getooit

verbeelden.

!

ee-

nen van die flenen wil gehouden hebben die de Schrift gedenkt en on-

j

,

der de twalef dierbare ftcnen rekent
die op het kleet van Aron gehecht

waeren.

,

:

,

in draeg-zetels ront-

voet langs ftraet,

zonder de voor't en zy
bygaende hen zien kan
voor open gemaekt. Hier in verfchillen deze van Overheden
of
Mandarijns
die op lloelen rontom of aen alle zijden open gevoert
worden.
Groote Mevroiiwen worden ook
in draeg-zetels gevoert; maer rontom
dicht toe; hoewel die ook infatfoen
van die van de mannen verfchillen.
Sleden en wagens is uit kracht der
wetten verboden.
Aen d'eene hoek des draeg-zetels
houd een dienaer des Mandarijns
eengrote en zware uitgefpannezonne-fcherm boven zijn hooft eensdeels tegen het Treken der zonne,
toegetorll

,

,

bleek-blaeuw,

Van de gefneden en gewrochte
flukken dezes fteens, vervolgt Misrrtijn, doen d' opperde Overheden en
Majeftraten van d'eerlle orde hunne
gordels en riemen maken. Al d'anderezijn of van gout of zilver of elpen-been of diergelijke andere ftofle,
na eens ieders ampt en waerdigheid,
welk hy bekleet
Van dezen fteen wort ook des Keizers zegel gemaekt.
Marlijn
Sedert vele eeuwen her en lang
Hiftor.
geboorte hebbende
voor'sHeilands
Sinic.
Sinefen den fteen Tu in gebruik gehad. Maer inzonderheid is deflelfs
en
groote altijtsin waerde geweeft
een
vierkant
zoo een de groote van
heeft
wiens eene zijde niet minder dan vier duim en een halve is,
die word vaneen onbrekelijke waerde gehouden, en by den Keizer alleen
gekocht.
De vrouwen der Mandarijns dragen ook gordels, fchier vaneenzelffteftoffcen maekfel, hoewel zonder
byneerhangende quispel.
De Mandarijns of Overheden kosi.ietfieiier
M;mti(trijm
^^^ j^gj- zonderlinge grote ftaetfic

te

maer worden

;

,

hem voor

den geenzins

om

,

Martijn

eenenThroon
Ookgaen voorname lui-

in koftelijkheit fchier

koopluiden bekomen dien uit
het Koningrijk van Yarken en verkopenze in Sim zeer dierenmetgrote
winft. Hy verheelt fchier een Eurobehalve dat
pifche Agaet of Jaspis
hy helderder is en gefchakeert met
fchijnt

:

:

1

Dc

Het

met'velerlcifchilderwerken

eenigen ook van ivoir of
met ivoir ingeleic derhalve dezelve

,

QnTn noemen.

,

vergultfei

i

dien de Sinefen in
groote waerdye en achtingh houden

Jaspis daer in

'^J^/l'^''-

nazijnewaerdigheidenampt"
op flraet inzonderheid wanneer zy
tenhove verfchijnen om den volke
gehoor te geven te weten, zyworden getorft in open draeg- zetels,
zeer kunüiggemaekt, en prachtig opzetels,

tijt

,

Keizerrijk

't

;

eensdeels flechts tot pracht en ftaetj

!

fie.

Zommige geringe Mandarijns voe
ren eeneenige
andere van grooter
:

ftaet,

twee

:

de grootfte

drie.

Eeni-

gezijn geftoffeert met witdamaftof
tafet andere zijn blaeu of van ande:

Aen ieder van deze kleure
kent en weetmen van wat ftofle de

re kleure.

Mandarijn zijne gordel dra egt , en
vervolgens zijne grooter of kleinder
waerdigheid.

Een zonne-fcherm wort boven het
hooft des Mandarijns gedragen
de
twee andere uitgefpannen onderhet
:

gevolg.

Diegene Mandarijns zijn, mogen
zulke groote zonne -fchermen nier
voeren maer wel kleine. Dicht voor
of ter zijde van den Mandarijn öf
een weinigh voor uit, worden twee,
aen ieder zijde een, grootelinne-waijers of wannen van zijde gedragen.
:

Deze

•1
"^'•^bti,

Staiifu der

"'

.j.fUnJar/rU
T-"-:-^"

"'"C"^

'

:

:

\

va»

Dêze 2ijn aen

het einde

Sifia

of Ta'rfing.

:

omgebogen

,
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een open ftoel, met een gordijn daer

en met draken, tigers of leeuwen af- voor.
gemaelt ; maer ftrekken meer tot
Zommige Mandarijns worden door
het
zonne.
Heken
der
twee
en vier: andere door zes en acht
prael, als tegen
Op deze Draeg-zeteis,dusthroons- gedragen welk laetfle het hoogfle
gewijze uit geflreken verfchijnen getal is want hoe een Mandaiijn van
hoe hy meerder
en zitten grooter aenzien is
cle Mandarijns op ftraet
daer in met groote ftatigheid te prijk, dragers gebruikt. De dragers hebben
zonder fchier eens hun wijn braeu- roodemutfenop.
veel min de
vven te verroeren
Zeer gemeine en gewoonelijke
oogen lichaem handen of hooft
Mandarijns rijden te paert op ftraet
een zake die by de grooten zonder- maer aenzienelijke en voorname zitling behertight word. Ook is het een ten in draeg-zetels.
merkelijke miflagh in een perzoon
DeMajeftraten, dieindehof ftad
van groot aenzien d'oogen ginsen Peking hun verblijf hebben.verfchijne
weder te laten gaen.
metminder toeftel op llraet: want,
Onder het gaen word by wijle een uitgezeitde voornaepifte rijden al
roer of klein basje of loopje door d'andere te paerde en mogen in gehetgevolgh losgebrant. Gelijk ook nen draeg-zetel zitten. Dien het door
op [het aftreden van zijnen throon. de wetten vergunt is, wort het getal
Achter aen volgen dienaers en ros- der dragers tot vier bepaelt. Al de
volk.
Mandarijns, zo kleine als groote,hebDan niet altijds verfchijnen groote ben gcmeenelijk verre voor uit gaen
Mandarijns met zulken pracht op twee beuls of fcherp rechters,ieder op
ftraet
maer zitten ook by wijle in de muts een pluimaedje van paeuve
veAJ m m
:

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

.

Derde Gezandfch.ip na

en een roode gordel om den
leder heeft een Bamboesmiddel,
tot gezagh en flaetfie
meerder
net

vereti

,

,

om

het volk te doen wijken

,

als tot

hand met die al flependaerde
te houden, ent'efde langs
fens een groot en yzelijk geroep en
fchrik in de

,

'/

Keizerrijk

De

rok of tabbart die by al de
Mandarijns boven het gewoonelijk
gewaet gedragen word is van een
zelffle fatfoen, breet, met zeer ruime
en wijde mouwen; hoewel niet van
een zeiifte floiïe. De kleure is verfcheiden na tQws ieders zin en welgevallen. Eenige dragen karmozijnroode inzonderheid op hoogh- tij,

Mandarijns
'^^^^f"*'''

,

,

gefchreeu te maken om ruim baen.
Scherp rechters evenwel van kleine Mandarijns dragen de Bamboefen den.
Voor op de borft is op deze rok
een weinig op geheven, en niet achteken
alleen
genaeit
het vierkant borfl-fluk voorter aen flepende , ten
van hun klein gezagh en maght. Het noemt desgelijx een ander achter op
zelffle doen ook andere groote Man- de ruch of fchouder.
darijns, wanneer zy buiten hun geAl de Mandarijns, van deminfte zuuttir
bied zijn in het gaen na de gehoor- tot de meeilen, ook zelf de Keizer, i.z.
plaetfe
of het ontmoeten van an- zoo eenige willen, dragen zwarte
dere Mandarijns van gelijken ftaet, leerzen Hiue genoemt van een beof grooter dan zy -lieden.
zonder fatfoen, en met koopere
Zo gemeen is defe flaetfie van Bam- gefpen.
boes rieten dat zelfs in huis de ManLicentiaten dragen ook zwarte
darijns Bamboes-rieten en Scherp- leerzen van omgekeert leer, gelijk
rechtersby zich hebben
die van de Mandarijns.
Andere groote Mandarijns laten
De zooien zijn voor omgekeert,
yzere ketenen voor zich Hepen , in en bedekken het voorfl van de
maniere van Bamboefen.
voet.
,

,

:

,

,

m

,

,

Ver-

1

vaft Shia

ofTaifiHg.

,
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.

Veifcheide meer andere merken
G. Een herAAen
daer op gefchreen tekenen na eens ieders waerdig- ve» word ten eittde een ieder ter zijde
lieid en ampt, worden voor groote gaet
en plaets macktxoor den aenkoMandarijns gedragen, als \Qnde[s,\me,denAdandanjn.
wimpels, vlaggen, die ondeifcheiY\. Kleine hand-ketel-trom Daer zijn
den worden, nade verfcheideneaf- ook andere diezy te peert voeren, gebecldinge van dieren die in de zelve lijk hier te lande.
af-gemaek ilaen doch mogen gene
I.
Een net ivelck in de band gsMandarijns draken in de zelve voe- dragen word met een tou
om menren 't en zy die van Keizerlijken jchen en heeften te doen ivijken en Je
,

j

,

,

\

,

|

,

\

,

|

:

I

,

,

\

.

,

bloede.

menfchen vaft te hinden hy al dien zy
niet dra genoech wijken, en hy de Man'
,

!

Zommige Mandarijns gaen met
zommige met twee of

een vacntje

darijnsteftepen.

:

en meer

vier,

:

want ook de meenigte

der me- ken fchoon de zclffte geven
een giooter achtbaerheid en wacrdigheidte kennen.
Desgelijx gaen verfcheide voor
hen die op kopere vaetjes klokken hand- ketel-trommen trompetten en andere fpeel-tuigen een aen-

K. Drie loopjes met kruid geladen ,
in een yzere hufte die afgejdotefi worden ter eer e van de Mandarijn, inhet
komen ten hoove ofwegh gaen.
,

,

,

,

,

Tweede

,

Figuur.

,

,

,

j

A

,

genaem

geluit

en fchellen toon ma-

Hangende herdekens

.

,

ïvaer op de

maght en waerdigheid des MandjriJHS

'

gefihrevenis.

ken.

Gemeenlijk dragen ook twee

Si-

B. Ketenen

\

,

die achter najlepende

aen een Hok een groote kas gedrr.gen worden , in maniere van Bamofkif!:e,den Mandarijnna, met zij- hoefin.
C. Wierook of Reuk-werk-vat , aen
nen ftoel daer in. Want de Mandadoch worden niet gedragen
rijns maken altijds, 't zy binnen of een ftok
buiten 'shuis, hun bezoek-ftoel by dan voor groote Mandarijns.
D. Rondas van tenen.
zich te hebben om daer op die hen

nefen

,

,

j

\

.-

i

,

,

,

I

E. Bamhoes-riet , die voor de
darijnsgedragen word.

komen bezoeken t'ontfangen of zelfs
te zitten.

Houwers ofZeep mejfen.
G. Sineejch Roer.
H. Bamhoes-riet met zijne takken.

Deze en andere merken der Manzijn in de neve ns gaende afbeeldingen te bezichtigen met breder ve, klaring van eenieder hier on
de ,op het aenwijzen der letteren van
het A. B.C.

darijns

F.

,

,

Op wiens einde eenyzere

>

Een opgeftoken vuift met eenen
Jlang om te toonen dat ook dejlangen
^^ handen der Mandarijns niet ontjlip\pen. Men zeit de Mandarijns daer meI-

,

,

!

Eerfte Figuur.

A. Verfcheide
B.

1

Vlaz^genoflVitnpels.

Verfcheide Vendels.

I

C. Eenvaentje, en op het een eind
van deffelfsftok e en kooper vaetje keteltje oftrommel met een ftok.
D. Andere vaetjes Jie in de hand ge-^
diagen worden, en eenflokvan oud la\

,

\

,

ken

om daer mede op teftaen. De

vaetjes hehhen in het

midden

,

meefte

gelijk een

waer door de Jlagen een

meloen :
fc hel geluit geven.
holle

lancie gefteken

word.

•

'

Man-

de aen die misdaen hehhen , eenen flagh
den geven. Js een merk der grcwtfte
Mandarijns.

K

.

Een uitgeftrekte en opgeftoke hand

-van kooper

:

ten zeljften einde gelrui-

Deeze doen de grootfte en ongemeinfte Mandarijns onder d andere te-

keiijk.

kenen dragen.
L. Gemeene

M.

lancie.

Verfcheiden flagh van Hellelaer-

denofBevel-hchhtrsftokken.
N. Zeker gever te : waer mede de
op de JcLoudere gedragen worden, met
uitgeheeld
ftraft'e der krijgs -knechten
ken.
de

Hangende klokken

h.

of ketels

,

die

ftok
F.

Verfcheideftagh van trompetten.

word.

Mmm

z

Wan-

-

Derde Gezandfchap »a V Keizerrijk

^60
Semedo.

Wanneer de Mandarijns hunne
,

1

j

:

:

,

weg langs

De

vergezelfchapt.

krijgs-

'

knechten van hunne heerfchappije
mijlen ontfanKleine
Mandarijns
treden buiten
gen.
de muren der ftad hen tegen, en de

1

\

met hunne gr'ijhouden zich op hunne

achtbaerlle oudften

;

ze baerden
om zich
knien rontom de poorte
over zijne kom'fle blijdfchap fe tonen, en hen uit den name van al het
volk te doen verzekeren dat hunne
komfle hen aengenaem is.
De moeders en vrouwen deramptenaers, ria gelang hunne kinderen
en mannen in 's rijks amptenopkhmmen, ontfangen ook van den Keizer
zekere byzondere merken op hunne
rokken en tijtelen van eere.
die de
Wanneer een der genen
grootfte waerdigheden bekleet,komt
doet de Keizer den zelte fterven
ven fijne lijkftaetfie,en zend ten dien
einde eenen Mandarijn tot aen de
uiterfte grenzen des rijks, ja buiten
het rijk zoo de overledene daer zijnegraf-ftedengekorenheett.
By den Keizer is ook die goethcid, dat hy de kinderen en neven
,

;

|

,

,

,

,

,

|

1

desoverledenmethetamptvanMan-

Zoo d'oveiledenecn

Aolao geweeftis, al de kinderen en

I

beftierders der befte fteden geftelt,
indien zy eenige proeve van be-

[

j

quaemheid gegeven hebben dantonen, dat zy dienftig ter beftieringh
,

'

zijn.

Zoo

]

Trigaut getuight

,

dragen

al

'

de Mandarijns of Majeftraten, zoo
Tilofofen

hooge

,

als krijgs

-overften, zoo

een

zelffte ftagh of

als lage,

fatfoen van

hoeden

,

|

zijn

doek,enhebbenopbeidezijde,fchier
bovend'ooren,geIijk twee ay fondsgewijzevleugelen,die recht

hooghtijd opzetten.

De Bonet

al

,

of mutfen of

gemaekt van zwart

gaende af-beeidingen.
A. Is een Bonet van fijn gout, en Adrianus
las Corword gedragen by degenen, dieden de
tes.
tijtel of weerdigheid van konghongoi
^«of«w voeren,
B. Is een Bonet, dieby ^e. Kalaos
gedragen word. Ald'andereMandarijns mogen de Bonetten der Kolaos
eenmael 's jaers op zekeren dag van

j

hebben de Kolaos e.xv
d' andere Mandarijns op, ten ge£.

booite-dage des Keizers
waiineer
zy voor hen plechtelijckheden en
kniebuigingen doen. Dezeis vanzilver; hoewel boven over ve- guit.
De Bonetten F. Q. H. gcbuiiken
d'achtbaerfte Mandarijns, byaf-legging
,

\

bonetten.

Deeze

z^F'f*»'-!.

,

,

neven worden door goede voorforge
Van zijne Majefteit verhoogt; ja, tot

Trigant.

,

,

darijn verziet.

derMajeflraten quetfen.
Volgens Semedo
is dër amptenaers Bonet ofHoet, die de Sinefen
.V^wr/ö noemen, gemaekt van zwarte zijde, en gevoiêrt met zekere herde enfterke llotle, alszwilk. Deze
word by allen van een zelfde fatfoen
gedragen-, hoewel in die van Kolaos
eenig ondërfcheid is.
De geletterden dragen Vierkante
hoeden of mutfen al andere luiden
mogen gene dan ronde dragen: die op
ve.rfcheiderlei Wijze zeer cieriijk gemaekt worden maer de befte van
paerden hair. Des winters worden
hoeden van wol, vilt, of ook van
fluweel gedragen
C. Zijn twee Bonetten
die al de
Mandarijns hoogen en lagen zonder
ondërfcheid dragen. De Bonet Z). is
een de zelve met C. en heeft flechts
eenige koorden voor en boven op.
Behalve deze twee algeilrene Mandarijns Bonetten
is Velerlei ander
flach van bonetten by de Sinefen na
eens ieders ftaet en hoedanigheid, in
gebruik: desgelijx wo/d ook by het
vrouw-volk verfchcide flach van kap
pen of huiven en kaproenen gedragen: naer uitwijzing van de ncvens,

komen henopeenige

,

doch zitten zoodanig daer acn dat
zy hchteiijk afvallen. Men zeit de
Mandarijns jiier door zedig, en recht
ophunlijttegaengedwongeii, enbcletwördéü 't hooft los heen en weer
té laten gaen
welk zoó zy komen
tedoen. deMajefieitcnachtbaeiheid
,

eerde intrede in eene ilad doen,gaen
de krijgs-knechten van de fteden
daer zydoor trekken, en d' amptenaersvan den gerechte gantfchedagen voor uit behalven hun gewoonelijk gevolg dathendengantfchen

i

'

t

uit ftaen:
j

[

I

V^rJch^i^eTv jLufen

vati^^

.Bcnetten.

.

j^

Verjcliei2tn flaaen

3onette.ti

,

van
B

ïl'-?

,

van Sina
ging hunner merken, inzonderheid

binnen

's

huis.

De Bonet

dragen de Licentiaten der letteren desgeUjx denevenachter met een
flaende A'. gordel
/.

:

,

neerhangende quaft.
De Bonet L. is voor oudeenaenzienelijke geletterden doch zonder
Ook worden dezelve by de
G,raed.
gedragen wanMandarijns
meefte
neer zy hunne eigen merken niet aen
,

,

De Bonet M.

gebruiken fchoofchoon zonlieren en geletterden
der graet en ook eenige Mandarijns
van middel -matigen ftaet, gekleet
,

,

met hunne merken.
II.

De Bonet

A'. is

grootlte Krijghs

-

van gout, die de
bevelhebbers en

Yeltheeren ophebben: wanneer zy
vvapen-oefeningen doen of voor eenige grote Mandarijns of Lant voogdaer zy onder
den veifchijnen
,

,

ftaeu.

:

:

gemein volk.

Zommige

zijn ach-

terplat.

een muts van rode vilt, die
die de ftoelen
van grote Mandarijns dragen.
Cc. Is een rode muts of bonet van
beuls of fcherprechters: waeropzy
altijts dragen, in plaets van een pluimaedje, eenige pluimen van het Keizerlijk laken of paiiwe veeren.
D d. Is een muts of kap die al de
Sinefen dragen, van den min ften tot
denmeeften: jazelf voortijts deSinefe Keizer hoewel die van grooten
ftaet
van zijde of andere dierbare
itoflen
die van Hechten van paerde hair. Zy komt half wegen het
vooi -hooft, en fluit zeer dicht toe.
E e. Zijn Bonetten van voornacmeBö»z/e», als overheden
ƒ ƒ. Zijn koflelijke K appen of Huiven van Mandarijns vrouwen van
goufofzilver.
Gg. Is een Kaproen van allerlei
oude Sinefe vrouwen.
Die van Mandarijns en aenzienelijke vrouwen zijn van fijn zilverdraet
die van lager Sinefe vrouwen
van bort- papier.
n h. Is een Kaproen van Sinefe
vrouwen van middelmatigen flaet.
60. Is een kap van flechte Sinefe
Is

degenen ophebben,

,

:

,

Bonet

0.

is

boven verguit, enby

Krijgs-bevelhebbers in gebruik lager dan Veldheren zy hebben deze
op , ten tijde van wapen-oefeningen,
of wanneer zy verfchijnen in 't o,

:

penbaer by groter Mandarijns, dan
zy zelfs zijn. De pluimaedje, die
boven afhangt, zijn zekere vlokken
of pluifen van bonte zijde.
De Bonet P. is van een zelffte
ftofïe en zijde pluis, als de voorige.

Zyword

indezelffte voorvallen ge-

dragen hoewel by lager Krijgs-be
velhebbers dan de voorige.
(K ïseen ander flagh van Bonetten, der Krijgs-överften.
Bonet R. dragen gewoonelijk de
Hopmannen buiten de wapen-oefeningen, en de meefte aenzienelijke
Sinefen en cenighe Mandarijns van
niiddelmatigen ftaet niet gekleed
met hun eigen merken.
,

,

,

Bonet

S. is

van gemeine krijghs-

knechten.

Bonet

T. is

:

,

,

:

^'^ ^'^""^

vrouwen; hoew el zy ook eenige andere dragen, met weinigh onderfcheid.

Wat hetoverigh gewaet derSine{&ï\ zoo van man als vrouw-volk be-

ctvaetof
*'^''"».?-

,

,

langht; in 't algemein worden in geheel S/fia gene hemden gedragen
maerin delfclfs plaetfe op het bloot
:

van gelubden

,

die in

Keizers Palais dienen. De deftigfte hebben gemenelijk eenig onderfcheitin optoifelen cieraet van gout
enedelgefteente.
Bonet r. is van grof doek, dieSektitarifen der Mandarijns dragen.
's

^^,
Bonetten X. en 2: worden gedragen by d 'outfte zonen van Mandarijns of aenfienelijke vaders: is een
maniere van cieraedje.
De Bonetten Z. dragen gemene
Bonzienof Prieflers inzonderheid
de derde welk isals een ftormhoetje
van zwart doek.
yla. Is een kap of muts voor her.

De

Bh.

hebben.

IZie Tiguiir

ofTai/wg.

lichaem een onder-rok van wit katoen.

Al de Sinefen van den minften tot

Mrianut

if

de las Cor-

,

i-

^

i
zelr den Keizer toe, dragen onderbroeken vaneenzelflle fatfoen, zonI

•

I

der opening voor.

M mm

3

De

^^^

.
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voor de borft over
malkandre toe en hebben het binbonden, ten halven wege van de dijen: nenftedeel met een band of lint onandere fchorren die op en bindenze der den linker arm, en't bovenfte deel
die zy gebruiken onder den rechter arm vaflgellrikt.
vail met banden
Desgelijx dragen luiden van aenin plaets van koufe-banden.
Die veel voor Mandarijns moeten zien en flaet fchier een zelfde fatveifchijnen dragen gewonelijk aen foen van rokken ; hoewel voor met
de zelve vaft kleine kulTentjes van eenige koorden en boorden bezet,
een palm in "t vierkant, totbefcherm en van root damaft zijde of andere
voor de knien: wijl zy onder bet fpre- dierbare floffen.
Binnen 's huis heeft het man volk
ken gedwongen zijn t' elkens lang
gemenelijk een flechter en korter rok
op hunne knien te leggen
Al het Sineefch man-volk draeght aen, en voor open Op d'eene zijde
ook over hunne broeken voorfcho- hebben de mannen ook gemenelijk
ten, gewoonelijk van wit katoen, of een neus-doek hangen.
hennip doek (hoewel ook eenighe
Het voomaemfte gewaet des
flukken daer op van zijde zijn,) die vrouw-volks komtfchiergcheeilijk
tot half wegen de dijen komenover een met dat van het man-volk:
Gemene luiden dragen wijde en want zy dragen over hunne bloote
lange rokken van katoen, inzonder- lichaem by na een zelffle fatfoen van
heid des winters met brede en wij- rokken; ciesgelijk broeken, hoewel
de mouwen doch die zeer naeu om met een opening op de zijde, daer
de handen fluiten Op de rechter zij- die van de mannen toe zijn , en met
de of voor zijn deze rokken open.en banden.
flaen deSinefen die
:

,

,

,

,

,

,

,

Trigaut.

,

;

Ook

,

va»

Sifta cfTaihvj^.

Ook dragen de vrouwen voorfcho-

gen doorgaens korte rokken en voorweten Mandarijns en groote fchoten.
De rokken en tabberts der grooteti
mee-vrouwen zeer breed en lang
rot op de aerde
door-wrocht op de zijngemeenelijk van blaeuwe zijde
einden met velerlei cierwerk; maer of root damaft en zatijn maer al de
gemene en flechte, zeer kort: en in gemeene luiden dragen 's winters
plaets van velerlei cierwerk op de kleren van katoen.
of
flechts rhet vouwen
Het geheel hooft en kapfel hebeinden
ploien de een op de ander.
ben zoo wel voorname vrouwen
Over al het ander gewaet dragen van Mandarijns wanneerze in Paook de vrouwen buiten 's huis wijde lakijns zitten als vrouwen van miden lange fchier een zelffte f:\tfoen delmatigen ftaet, die langs ftraet te
van tabberts of rokken als de man- voetgaen, met een fijne zijde doek
nen desgelijx met zeer wijde en rui- bedekt. Met dezelve blijft ookbe- zu rtgum
me mouwen hoewel met dit onder- dektzekrekaelte, die zy al willens, '•'"'"''^
fcheid alleen dat de mouwen op de door het uit trekken van veel hairs
handen wijt zijn, daer die van de met pluk -yzers, boven hetbreeddes
mannen dicht toegefloten. Ook gor- voor-hoofts maken, zonder oit anden de vrouwen die om den middel der flagh van dek-kleed of huik te gemet een bant toe. Binnen 's huis dra- bruiken. Jonge dochters gaen met
gen zy tabberts zonder mouwen, veel ongedckten hoofde, enmaekenook
enger en voor open.
zoodanige kaelte.
Het gewaet van voorname vrouAlde vrouwen dragen ook aen de
wen op ftraet in de draeg-zetels is ooren een zelffte flag van goude oorzeer langen ruim maer flechte dra- hangers, volgens d'af-beeidingh op
ten

re

,

,

,

:

:

,

,

,

,

,

,

!

,

:

:

1

,

,

;
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darmen en benen met goude
en
ringen: desgeiijx de ookopere
aen de vingers.
Zeer koftelijke kappen of huiven ren,die2y lang en doorboort hebben:
dragen ook de vrouwen, inzonder- na de Vvijze der Indiaenen, daer zy
heiSdievanMandarijns: eenigezijn dicht aen grenzen,
Gemeine vrouwen en van ilechtea
eemaekt van fijn zilver en goud draet,
andere van zijde: geftoflfeert boven fbaet, gaen zoo wel binnen als buiten
op tot cieraet, met een vogel of iet 's huis in korter gewaet en met de
rokken een weinigh opgefchort volanders.
gensde
nevens-gaende af-becldingh
ftaet
middelmatigen
van
Vrouwen
twee
dezer
vrouwen welker een
een
by
hebben het hair tuits gewijze
verzamelt en geknoopt boven op twee water-emmers diaegt ten dienden kruin des hoofts, met een hair- fte van haer huis: d' andere, na de
of Sinefe wijze, haer kmd achter op de
naelt door de knoop geftooken
dooreen ronde fchijf, gemaekt van fchouderen torft.
Volgens Trigaiit verfchiUen de Sibort-papier die zy boven op de kap
boven al in de fchoenen van de
nefen
tot cieraet dragen.
jjie Viguur
Beide mannen en vrouwen dragen onzen- De mannen dragen fchoenen
X.UtterS.
van zeer fijn lijwaet oi fkiweel zeer
altijts in de handen een waier, 't zy
een
net met vetfcheide bloemen en lofzomer of winter en 't isby hen
heusheid die voor den montte hou- werk van zijde gellikt fchoenen van
den in hetfpreken. Ook is het zeer leer \yorden flechts by het graeu gegemein onderde Sinefen een waier dragen ook zelden zooien van leer
elkandre tot een gefchenk te verec- gemaekt: maer van laken op elkanren en toe te zenden. Zeer net zijn dre genaeit.
De meeile fchoenen van Hechte Mrianus
deze waiers gemaekt, en met velerlei
^"^ ^'"'*
vrouwen zijn niet van leer (hoe- '^"
cierwerk opgetoit.
tts.
De vrouwen zoo wel als de mans wel zeer gemeene die van leer dradragen ook witte en zeer wijde kou- gen;) maer van linnen of grof doek.
fenofkanonfen,zonder zolen of voe- Groote mevrouwen dragen fchoetehnsien, die, los gemaekt, tot op de nen van zijde, met veel koorden en
enkelen en fchoenen met de einden boorden zeer net verciert waer iii
zy meer cieraet toonen, als in eenineerhangen.
l'rigaut.
Des zomers worden gemeenelijk ge andere de clen van de kl^eeaekouzen van linnen maer des winters ren.
De vrouwe fchoenen zijn van vervan vilt of leer gedragen.
fcheiden
maekfel; hoewel alle zeer
wijle
de
blooookby
bewinden
Zy
en
tot
aen
klein
kort, na de kleinheid hade
tebeenen vande knien
enkelen wanneer zy te voet zullen rer voeten veroorzaekt door het
Zte Figuur
prangen en bewinden met windfelen
gaen
of anderen arbeid doen met ze
I. aa.
krewindfelen: trekken by wijle daer of zwachtelen (zodanige twee windook koufen over hene, des winters zelen op Figuur i. by /^ afgebeelt
wanneer hetkoutis: waerom de Si- flaen) vankints been af. Zommige
nefen altijds zeer wijde koufen dra- rijzen als de nebben van fchuiten.
ofalsfchaetzen, fpits enkrom voor
gen
elfde
landop
andere in maniere van een haeder
D'
inwoonders
Alanyn.
landfchaps
kam.
van nen
ftreke Junnungfu des
Aii Sm.
leder fchoen heeft onder twee
Junnan, gaen met ongevlochten en
bloots blokken v/aer op zy gaen even als
lang neerhangenden haire
op fielten als in de eei fte Figuur
iioofts: willen geen klederen maken,
maer flaen om hun lichaem en zijde ftaen afgebeeld, in volgender wijze
1. Z/jnjchoenen van Icdr "ooor geflechtsheleftukkenkatoen-doeks.
luiden.
meene
mannen
in
krijgs
MoDe
de
ftad
V. Muilen of to§^elen van leer en
^>jw^, inhetzelffte landfchap
gaen
ij^erendeels in 't wit gekleet ver- \houd, diezy over jchoenen dragen.
Figuur i.byO^: hoewel gene ringen
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X. Andere muilen van een
floffe

,

Sin;;,

zelffle

die over de blote voeten gedrajien

ivorden.

Y. Schoenen,

diefchaetsgeivijze voor

op gaen.

(flMftn^

del af tot onderen toe. Op de zijde noch
voor op de borfl zijn geen knopen , om
de rokken toe te doen , maer de rechte
zijde der rok wort onder den linken arm
omgejlagen en met bantje s van een zeL

ve kleure , als de rok

,

in

de zijde vajl

Ik zal ook laten volgen , geen my gebonden desgelijx word de linke zijuit de fchriiten van den Schotsman de overgejlagen en op een zelve wijze
M". David IVricht ter hand is geko- vajl gebonden ; zoo dat de rok dicht
men:nopendeden dracht der Sinefcn. boven aen den middel fluit ; maer is on't

De

:

van gout of der vry wijder. De mouwen der rokken zijn geweldig wijt en over de drie
met vogelen^dr aken en andere gedierten. vierendeel langer als d'armen en hanDe kleding komt in genen dele over- gen by de twee el in de ruimte onder den
maer dragen arm af.
een met die van (f onzen
lange rokken , gelijkmen lee(l d'OutvaDe kleur der rokken is velerlei ja
ders droegen , gemenelijk vier
twee worden die van allerlei kleure zonder
onder en twee boven rokken. D' onder- onderfcheit gedragen : uitgezeit zwart-,
fierok komt op het bloot lijf {want hem- die alleen eenige ordens van Prieders
den dragen zy niet) tot aen de knien
mogen dragen.
De rokken van borger s en koopluiden
heeft zeer nauwe mouwen , die om den
arm Jl uiten, heel zindelijk aen de han- zijn van gebloemde zijde floffe: des winden doorwrocht. De boven-rokken zijn ters inzonderheid in de Noor der Landzeer lang en hangen tot op d'enkelen of jehappen , tegen s de koude gevoert met
voeten, met een opening van den mid- zabel en ander bont- werk.
dragt der Groten

is

zilver laken Ttirkjche felp geloor duurt
,

,

,

,

,•

,

,

,

Nnn

Cro-

;
;
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Groten en Edelen hehhen om hunnen
middel e enen gordel, in vorm van een
hoepel
't

,

die

ontrent een hand hreet

ronde van

'tlijf afftaet

,

in

en aen twee

handen hangt een in de linke en een
in de rechte zijde.
,

,

Dez.e gordel
'Vinger hreet

,

drie of vierde halve
ingeleid , na den Jlaet
is

trekken in malkanderen fronfelen en dan

meteen bantje toegorden
de

,

ivelk een bantje gaei

De
nen

:

in hun geit.

leurs of tas

Gemenelijk hangt ook een
daer hy neer aen de rechte

zijde , gemaekt van root laken offchar-

Het fatfoen der rokken van gemene luiden is een en het zeljfte met
laken.

, koopluiden ofhurgers.
broeken zijn ruim , firekken van
de heupe af tot aen het midden des

die van edelen

De

leens ; dochyoorden met , gelijk d' onzen met ployen in de bant vergadert

maer

zijn boven wijt,

diezyinhet aen-

dat,

met voor toe te

f

van zijde enfelp niet
maer alle genait met naden

hocivel ook

voor en achter.

,

,

door

,

,

en kojlelijke gejleenten andere zijn gemaekt van zandelhout. Zoodanige gordels zijn , gelijk hunne mutjen tekenen
fan hunne bedieningen. Zy dragen gene heffen noch dasjes ; maer gaen met
llotenhalfe. Zy dragen gene gordels,
dan op hunne onderjle rokken die zygeïbeldig Jlijf toehinden , en (leken daer

ma-

de broek zijne vaftigheid geeft.
kou (Jen zijn gemaekt van jn lin-

trekken

gehrait

,

ofzijn in

omgeleit hoven met een zoom

der edelen, met goude of zilvere platen
:

:

niere als de fchoneldoeken hier ie lan-

;

;

De

zolen der kouzen

; dicht gewerkt en een halve vinger hreet. Aen deze kouzen worden boven aen kouze-handen gedriK^en,
binnen heens gcftrikt
van bloemen of
rode zij de met kanten daer aen.
De Jchoenen hehhen Jlechts eene zole.
Het leer van de hiel tot aen het overleer
jsnaulix anderhalve vinger breet.
Het' overleer is halvemaens ge wijze
voor aen den toon uitgefne den, en buigen
ook zoo op : zulx men gemakkelijk twee
vingeren breet de zole zien kan. Gemene luiden dragen fchoenen vangraeti

zijn zeer raer

,

,

leer

:

fioffen.

burgers en koopluiden van zijde

Dé Groten van gout en zilver la-

ken : doch dragen deze gemenelijk laerzen op de Pooljche maniere , hoewelzonderpolveyen. Dus verre Wricht.

Wapenem
E gemene wapenen

derSine-

kn,\o\gQnsSemedo zijn bogen pijlen , lancien en houwers of zeepmeflen. De lancien zijn van Bamboes-riet gemaekt
en veel gtoter,dan d'onzen hier te lande. Debefcherm-wapenen zijnfchilt,
ftormhoedcn , beneffens zekere platen van y zer tot de brete van drie vingeren, op elkandregeleit waer mede zy hun bord en ruch bedekken
hoewel zeer dun en (lechts fcheut-vry
voor pijlen. Dan heden 'sdaegs ge,

,

,

;

krijgs kunde en oefening
onder de
Sinefche Regering, gelijk als verdorven lag wierden de zelve met veel
minder toeftel verleent en ftonden
derhalve zeer weinig luiden daer na.
Deze krijgs-onderzoeking is ook
driederlei, gelijk die van de letteren.
In d'eerile fchieten zy in vollen ren
negen pijlen. In de tweede mikken zy
met even zoo veel pijlen ,op een zelfde doel -wit: doch daende voets.
,

,

;

Die ten minde met vier pijlen te peerde, en twee van d'aerde het doelwit
bruiken de Sinefen en Tartars ook trefïèn, worden tot de derde onderfchiet-geweer vuurtuig , en allerlei zoeking toegelaten waer inzy van
krijgs-zaken op voorgedelde vrage in
andere wapenen.
De zelf lle trappen van eerc , die de gefchrift moeten antwoorden.
De Rechters daer na vergelijken
Geletterden krijgen worden ook in
deze
drie onderzoekingen tegen elde zclffte jaren en op de zelfde plaetfen en met de zelffte tytelen den kandreen maken dan in ieder Landkrijgsluiden verleent. Alleen wort de fchap uit het ganfch getal ontrent vijftig Licentiaten. Maer in welk jaer
tijd gewonelijk tot in de volgende mane opgefchort. Maer aengezien de m^niQ Peking Doktoren der letteren
:

,

,

maekc

,

van Sina,

niaekt,
luid.ea

worden ook hondert
gekoren

,

krijgs-

uit al het geheel

getal der Licentiaten des geheelen

Rijks , na voorgangh van drie onderzoekingen "^"€1 het krijgs-doktoorfchap , om zoo te fpreken be;

,

giftight.

De eerfte oorlog welk de
,

Sinefen

hun Hiftorien gedenken word gehebben op
den berg Fa», ter plaetfe daer nu de
in

,

zeit zich toegedragen te

(ladt Teki>}g inhetLandfchapvanPé"-

khtg gelegen is , te weten met den
neerlacg van den tweeden Keizer
XJnnung , die dcsjaers , voor de ge-

boorte des Heilands twee duizent
acht hondert zeven en dertig quam
te heerfchcn en na een regering van
hondert en veertig jaren ter plaetfe
yoornoemt door zeker onder -ko,

,

,

,

,

ningje verflagen wiert.
In aeloudc tijden, voor 's Heilands

geboorte, wicrd de krijg meeft met

wagen en gevoelt.
Onder andere
logs-vonden

,

ofTaiJiftg.

457

ten corlogh van dienden

ook zy

,

zeitmen

in aeloude tijden olTen

,

ge-

wapent met vervaerlijk vuur-tuigh
en moort -geweer, gebruikt hebben om den vyand met verbaefl:heid op de vlucht en in wanorde
te brengen.
Want deze heeften,
door het geraes van het aengeftoken vuurtuig op de vlucht geraekt
matften al ter neer wat hen voor
,

,

quam

en baerden een fchrikkelijken moort.
Dit gebruik van oflentcnoorlogh
fchijnt een aeloude vont der Sinefen
,

want als Koning Toy ontrent
des jaers voor 's Heilands geboorte
te zijn

:

drie hondert en twintig deftadt Afe
in het Koningrijk Ci belegert

en tot
benautheid gebragt had,
(lelde zeker krijgsknecht , Tienta»,
(hoewel tot Overftc met gemene
bewillingh van de Hedehngen gekoren,) dezen vond in 't werk te
weten hy wapende de hoornen van
al de koeien of oflen , die ïn de
ftadtwaeren , ten getale van over de
,

d'uitterfte

:

,

fchrikkelijke oor-

daer de Sinefen zich

Nnn

z

dui-

^i»*tin:

"i^J'""^'
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duizenc met een fcherpe zeiflen, en over dekteze met laken welk door de
vuurige kleuren eenen draek verbeelde, enbontacndefteertenftroo,niet
pek en zwavel beÜreken.
,

V Keizer ri ik

fleertcn
die

hebben

,

by de Sinefen

met

gekrult hair,

cieraets- halve toe

tekenen
in plaets van pluimaedj e, zeer begeert worden.
D'opperfle Velthecr by de Sinefen
gelijk de
Dit krijgsheir van oflen, dus toe- wort Zumpim genoemt
Zee-Admirael
by
onty,
Hajtao
oi
nachts
Haitau
of
bereit, zond hy des
ó\Q'mKantCi},
ter pootte en andere openingen uit, volgens 7/7j^i7«/ Aytan
met vijf duizent fttijdbare krijgs- de Hooft-lladt des Landfchaps van
knechten achter aen die het ftroo Quantung, zijn verblijf heeft. Onder
aen de fteerten t'ontfteken hadden. deffelfs gebiet ftaen ook alle vreemMidlervvijle wiert op de wallen een dehngen die in het Landfchap van
yzelijk geraes, met het flaen op trom- ^«a»/««g aenkomen. Deesletookop
mels hoorens en kopere bekkens, de zee roveryen waerom hy gewifl^gemaekt en ontftont een vervaer- lijk een grote magt heeft.
Het maken van buflekruitisbyde
lijk gefchrei van mannen en vrouSinefen een aeloude vont. Doch plagwen.
De oflen, gelijk door razernye acn- ten dat voorhene meer tot luft en
gedreven liepen gins en weder, waer vreugde vuuren , op hunne Feeflen te
hene de woede hen dreef , en baer- gebruiken als in den oorlog. Dan
den met al die hen tegen quamen ter dienen zich heden neffèns de Tarters
neet te vellen , een zeer groten neer- niet mindaer van te water en te lanlaeg: zulx de beleggers verbaefttom- de als de volken van Europe.
Zoo de Jefuit Adr/anus de las Kormelings overhoop vielen, en van 't betes getuigt is de kleding der krijgsleg opbraken.
In het Landfchap van Suchuen hou- knechten van Sina over al hunvoorden koeien, die zeer lange en dikke fchooten, enruim gewaet, een rok,
krijgs-

,

:

,

:

,

,

:

,

:

,

,

,

,

op

1/w»

Sbu,

rfTalJiiig,

voor open , met een en met zulk een groot aenzicht en
op de fchoude- hooft als een reus. Wanneer na
ren: iszeerbreet, en komt tot op de 'sLands gebruik de Tarterfche Kovoeten. Eenige benden dragen die ning van Thnyu Keizer C/ji»g quam beroot andere blaeu of bleek andere zoeken bezocht hy ook dezen Aotuflchen wit en zwart en ook van an- lao : over wiens geftalte de Koning
zich der mate ontzette dat hy uit
dere kleuren.
De Sinefen fchilderen den eerften verbaeftheit te ruch trat. Den Keizer
krijgs-overfte of heir-geieider die in des verwittigt was daer over verblijf,
de driejarige onderzoeking den eer- enfprak zoodanige mannen moeten het
ften naem had gewapend af, in een zijn dien het opperhewint over het Keizeer hooge en groote geftalte
en zerrijkvan Sinixaenl>evo/en is : dat alzenden het fchildery na de rontom leen ook de gedaente de Barbaren kan

Op de

zijde en

monnikskap

achter

,

-.

:

,

,

Martin HiJioT. Sinic,

,

,

:

,

,

,

gelegen uitheemfche gebuur-volken, doen fchrikken.
met inbeelding door zoodanig fchilHet was oulinx en is noch heden
dery den uitheemfchen fchrik voor 'sdaegs t«n dele onder de getroufte
hen aen te jagen zy. Een aeloude ge- Sineelche landvoogden een gewoonwoonte is deze en onderhouden by te, zich zelfs het leven te benemen,
de Sinefen , al federt Keizer Chin^ die om niet in 's vyants handen te vervaldesjacrs voor de geboorte des Hei- len en hem benootzaekt zijn te dielands vijf en dertig begon te heer- nen. Want zulx wort by de Sinefen
fchen Want te dien tijde bediende voor een grote fchande gehouden inlietampt van Kolao , zeker Xang : uit dien zy niet liever met hunnen Koden geflachtc van l^a»g, een man, ning of Keizer, van wien zy hun landgroot, fterkenzecrvet van lichaeni. voogdye en ampt ontfangen hebben,
,

,

.V««

3

wil-

:
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dan den zeegbaren ken zulx daer uit een groot geramvyand te dienen en dien zich t' on- mel en geraQS ontftaet als de ruitederwerpen. Dies achten veele beter ry wat fterk komt voortzetten.

willen derven

:

,

,

Zy

gloryrijk te fterven,gclijk zy meinen,

rijden

ook vaerdigh

te paerd:

dan met deze fchandegebrantmerkt doch beflaen depaerdenniet.
Op 't hooft hebben zy itorm-hoete worden. Hierom doen de Sinefen
hoewel zonder kaskct, totbehet
den
met
zoodanige trouhertigheid,
,

oprechten van beelden en kerken
vereeren om in de geheugenis der
nakomelingen eeuwig te leven. Men
heeft in deze eeuwe velen gezien,
die liever hadden zich zelfs van kant
te helpen
of met een wrede dood
door de Tartars omgebragt te worden, dan hen zich t'onderwerpen, of
,

,

,

,

na hun wijze en bevel het
fcheren
te
M-MijnHi.
Jlor. Sink.

,

met een

hair af te

tuit flechts

achter

behouden.

£gfj eenig krijgs of legioen, Kiim
in 't Sincefch geheten , beftact by de

Sinefen uit twalef duizent en vijf hondert

man onder een eenigen Krijghs,

ovecfteof Veitheer, en vierKolonellen: beneven andere Bevel -hebbers
van minder belang.
Der Tartaren krijgshcir die heden
,

beftaetmeeft uitruitery, met weinig voetvolk. In het te
velde trekken word by hen deze
orde onderhouden. Voor aen trek.S/«,3

bezitten

ken twee

,

ruiters

,

ieder

met een

vaentje aen een flok op den ruch na
deze op een zelve wijze twee andere.
:

Daerna volgen twee voorname Tar-

dekfeldesaenzichts: daer achter, in
placts van pluimen een hoogh root
geverfde paerdc - ücert of mane by
neer hanght.
Gemenelijkflaen grooteknotfen,
als morgen fterr en,met een yzere pen
boven aen in de Steden op de muuren, dicht byde borftweringen, ontrent tien voet van malkanderen.
De Sinefen voorhene, eer hetRijk z'" ^wonder den Tarter quam, behertigh-'^'""'*'^'
den zeer weinigh den krijgshandel

i

!

j

,

wacren ook flecht gev\'apent, zonder
ftormhoet.flechts met boge en pijlen.

Zoo

Semedo en Trigaut getuigen,
droegh niemand wapenen in de fteden , zelfs ook de krijgsknechten of
Krijgs-Overften, noch ook gene Geletterden ten zy ten tijde van monflering,of wapen-oefening.of te velde
trekken , of terverzelfchappingh van
Mandarijns: ook had niemant binnen
.

,

's huis wapenen , als flechrsby wijle
eenverroefte pook of degen: ter gebruik zomwijlen regende rovers op
de wegen. Zulke een aifchrik en
fchuuw hadden de Sinefen voorhene
van de wapenen. Waer over, voeght
Trigaut daer op by hen gene zamenrottingen of krakelen ontftaen , of
worden met vuiften en het trekken
by 't hair beflecht. Zy trachten het
geleden ongelijk nietby manflagt of
quetfure te wreken. Maer die voor
eenen ander vlucht, en van ongelijk

zonder vanen. Na hen d'Overfte
of Ritmeefter van de geheele ruiterbende. Hieropvijfanderein'rgeht:
waervan de middenfte de grote vanc
des Keizers, die geel is, op de ruch
heeft. Eindelijk volgt de ganfche ruitery , by vijven in 'tgelit. Daer na
weer twee kiene vaentjes; tenlefte,
tedoenafhout, draegt den naem van
die den geheelen troep fluit.
kloekmoedigh
en voorzichtigheid.
De Tarterszijn op pijl en boge boven al andere volken wonder vaerdig Maer heden zijn de Sinefen door het
oorlog tegen de Tarters , vry ontaert,
afgerecht.
dragen
en hebben geleert foldaten orden.
De Tartarfe krijgsknechten
Volgens een aeloude Barbarifche
wapenrokken van leer daer yzere
fchelpen, d'een boven d'andere, op gewoonte en noch heden in gebruik,
vaftgenacit zijn, gelijk hier te lande worden na het veroveren van het
de malie-rokken Hebben ook gcme- Keizerrijk , al des Keizers bloednelijk yzere borftharnaflen aen ; hoe- verwanten van mannelijken oir t'efwel niet uit eenige plaet geniaekt; fens met het Keizerrijk zelf ten
maeruit vcrfchcide flukken , mety- gronde verdclght. Dit heeftmen
zcre nagelen aen malkandrcgeklon- zien gebeuren in de laefte oorlogh
ters

,

,

,

,

,

,

der

:

van Sina, ofTaiftng.
der Tarrers tegen de Sinefen want
meenigten van onfchuldige kinderen,
en flechts fchuldigh door hoogheid
vanafkomftjongelingcnjakoningjcs,
die zich vry willig onder het jok der
Tarters begaven , wierden door hen
:

47 j
cn tot wat gedeelte derStadt
hy keren moet: alvvacr zy

altijts

vaerdigh

met paert en wapenen gereetftaen.
Wanneer ecnigh heirof bende uit
te zenden is
kan alles binnen eeir
,

halve uure vervaerdight worden.

In

hierom alleen gedood, wijl zy uit plaets van een trompet word op een
den Keizerlijken ftam van Taiming kink of zee - hoorn geblaezen. Uit
herkomfligh of de bloetverwanten de plaetze en wijze van het geluit
van den oprechter des ftains Taiming verftaen zy welke krijgsknechten en
waeren die de Tarters zeer wrede- Overften en hoe fterk in getale moelijk vervolgt hebben.
ten uit trekken. Waer op zy zonder
Al de krijgsknechten, beide Tar- vertoeven vaerdig daer by fijn, en voltars en Sinelen
zoo wel die in Pe- gen het vendel, welkeen ruiter achking als door geheel Sina verfpreit ter op de ruch gebonden draegt:
hoeleggen, zijn onder achtvendels ver- wel dik wils behalve de Veld-overfte
deilt.
en Vendrigh, niemant weet waer heHeteerft is wit, welk het Keizer- ne het gelden zal.
lijk genoemt word
het tweede is
De Tarters, een zekzaem ding in
root het derde zwart het vierde faf- hunkrijgh , nemen geene beletfelen
fraen-geel. Over de drie laetfte ge- met zich , nochte zijn om lijftocht
boot voorhene de oom des Keizers bekommert maer eeten al wat hen
Xuncbi : over het eerfl: de Keizer zelf. voor -komt: hoewel meerendeels
Uit deze vier, met het vermengen van vleefch half gekookt of gebraden.
kleure, maken fy vier andere: waer aen By mangel van ander vleefch, dooden
ieder krijgsknecht weet onder welk zy hunne peerden en kemelen om
vendel hy hoort , en tot welk leger, t' eeten.
,

,

,

:

,

,

,

,

:

:

:

:

,

Wetten y en gerecht ofjlrafc.
En

oude
by
volken
wetten gelijk,
de
vint in Sina gene
,

van Europe, die van de twalef
taferelen en Keizerlijke wetten beide herkomfligh van de Romeinen.
Maer de gront-Iegger van ieder
Ham , ter heerfchappy e geraekt, voert
na zijn welgevallen nieuwe wetten
die de ranken of nakomelingen
in
van dien zelven ftam benootzaekt
zijn t'ondethouden waerom de wetten die heden van de Sinezen onderhouden worden, niet ouder zijn , dan
Keizer Humvu d'oprechter des ftams
,

,

;

,

,

Taiming.

Dees heeft eenfdeels al de wetten
gemaeckt eenfdeels de ouden reeds
by zijne voorzalen ingevoert, beve,

,

Want het voornaemfte doeldaer
dees Keizer op oogde was
wit
het Rijk in rufte en vrede te houden,
en het voort - planten van' een langduurige heerfchappye voor zich zel-

ftight.
,

,

ven, en voor zijne naekomelingen.
Keizer Siveni, die des jaers, voor
'sHeilants geboorte , drie en zeventig begon te heerfchen , liet zonderling zijne gedachten gaen over het
regelen van 's Rijks wetten en rechten. Want verfcheide wetten, ingevoert door verfcheide Keizeren waeren der wijze in onberekenlijken getale aengegroeit dat iemand zijn leven genoech daer aen te deurlezen
had. Derhalve die cenige kennis der
zelve voor andere bekomen hadden,
konden hen hchtelijk, met het een
bedroch uit het ander te fmeden, verfchalkken. Waer uit den Recht-banken veele moeielijkheden overquamen en veele onrechtvaerdige gewinnen ontftonden. Dies bragt dees
Keizer de wetten ( hoewel niet alle,
maerflechts de befte,) onder weinig
hooft-ftukken en fchafte de reft af
op een zelve wijze, gelijk de Room,

,

,

,

,

fchc KcizciJuJliKiaen.

Met

,
:,

,
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Keizerrijk

Verfcheide Landvoogden worden
by den Keizer over het bedrijf van
misdaden,na het Landfchap van ^«cicheu in ballinghfchap gezonden ter
wetgetoont:
•
oorzake Queicbeit verre afgelegen en
IVy willen dat de Rechters liever teeen woefte en ongehavende oort is.
iemand,
dan
gen de wetten zondioen ,
Volgens een eevvoonte.federt vele Martin Bizonder duideliik berecht der zaken aen
Jlor. Smic.
denhahe teflraffen. IVant 's menfchen eeuwen hcrbyde Sinefenonderhou

groot een matigheid de
luiden ter dood door de Rechters te
verwijzen waeren, heeft hy met deze

Met hoe

,

,

den wierden d'overtuigden van mifdaden acn zoo vele ftukken gehouwen of gefneden als den Rechter
goed dacht, die dikvvils ten getale
van tien duifend beliepen. D' eerfte
fnijding woede tegen de winkbraeuwen, met welker afgetrokken velde
oogen overdekt wierden; want ook
hier door fochten de recht -banken
den naem van mededogentheid te
dragen aengezien de Rechters wilden dat de mifdadigen de pijne wel
voelen zouden maer evenwel niet

het grootjte 'vanalle dingen op
deraerde. Dies heeftmengroote toever-

leven

MAitij» Ui-

is

,

zicht te gebruiken , dat ook niet een ee»/^ menjch reukeloofelijk gedood werde.
^Door den naem van Muzijk of

maet-zang, welke gezeitwordbyde
oude Koningen en Keizerlijke geflachten geweelltezijn, verftaen de
Sinefen de wetten en wijze van beDan heeft zich deze wel
flieren.
wanneer alles gelijk in een goede
maet-zang, onderling over een komt.
Dan zy betekenen ook zelfs de tonen of deunen, die zy voor de Koningen gewoon waren op te zingen met
den naem van Muzijk: naerdien in
dezelve de wetten en willekeuren
begrepen waeren, zulxde Koningen
ook onder het zingen leerden, 't geen
hun ampt betrof. Want dewijl deze
.niet gaerne in de boeken blokken;
wierden zy vande Sinefen zoodanig
geleert ,dat hen, fchoon met afkeer,
behaerde teleereiT, op wat wijze zy
hunne onderdanen mollen beflieren.
Martijn DeDoorKeizer2j, diedesjaers voor
csulib. I.
de geboorte des Heilands twee duizenddrie honderd zevenen vijftigh
op den floel raekte zijn vijfderlei

{tor. aisic.

,

I

j

}

'

'

'

;

,

;

fien.

Keizer Veni die des jaers honderd
negenen zeventig voor de geboorte
des Heilants begon te heerfchen ,
,

,

heeft evenwel deze ftraffe verzacht
indien men haer verzacht maghnoemen , die niettemin zeer wreet is.
Wantin plaets van fnijdcn,wierden
den mifdadigcn zoo vele flagen ge-

i

'

,

,

\

i

'

,

,

s

:

beval te geven.

,

,

,

,

Al van aeloude tijden af hebben de umi^.

i

,

Sineefche Keizeren en Koningen in
wanneer zy eenen
gebruik gehad
Landvoogt willen doen om 't leven
brengen,hem eershalve te gunnen.dat
hy met zijne eigen hand zich berieven beneme, om niet door eens anders hand te fneuvelen:welk voor een
,

,

~ "
grootedcrmifdaden.Defwaerftewas,
ballingh buiten het ganfch Sineefch
Rijk, na dejiarbaren, ofuitheemfchen gezonden te worden. Denaefte
daer aen duizend Sinefche ftadien
buiten het vaderland te zijn. De derde
en zachtfte.flcchts buiten de grenspalen des Keizerrijks gebannen te worden, zonder bepaling van de verte.

geven als den Rechter wel geviel
te weten meteen dun willige rijsje,
welk zoo grote pijne veroorzaekte,
dat velen door dit flaen dood ter neer
zegen. Waer door Keizer Hiaking
zoon van Keizer Veni deze ftraflè
noch meer verminderde en flechts
een derde deel flagen den misdadigen
,

j

,

firaffèn ingevoert waerbydemifdadigen of aen de neufe of koot des
voets of hand of hooft of eindelijk met eenige wreeder ftrafle des
dootsgefliraft wierden. Zoodcrechzy
ters over de ftrafTè twijfelden
neigen.
te
genade
tot
waeren belaft
Dezelve Keizer voerde drie trappen van ballinghfchappen in;" na de

'

|

\

;

gehouden word.
Dies zenden zyeenzwaertof koorde in een goude kifte, bezegelt met
's Keizers of 's Konings zegel, met bevel van zich te verhangen of door te

grote oneere by hen

fteken, t'cfïèns

zulx

hem

met aentuiging dat

tot bewijs van zonderling

eere en genade-verleent werde.

De

Delijfflrafbaregevangkeniflcnzijn

met meerder gemak en runnte

ten te worden. Die in de heimelijke
gevangkeniflen zitten , hebben des
daegs ruimte genoech
en kunnen
meer vryheid en over al te wandelen
waer zy willen.vooreen ftuk geltsaen
de Sipiers te geven, verkrijgen; maer
worden des nachts in goede en veilige
bewaernis geftelt want zy flapen des
nachts op een plank, met de voeten

ge-

bout dan d'onzen hier te lande hoebyna alle van een zeHftegeftalte,
;

,

,

vvcl

,

met zeer weinig onderfclieids zulx,
met een eenigeflcchrstebefchrijven,
,

lichtelijk al d'andercn

zullen gevat

worden.

:

De

gevangkeniflen flaen naby de
paleizen of hoven en rechtbanken
der Mandarijns of Landvoogden.daer
zy onder behoren,ofaltoos niet verre
van daer. Zy hebben geen uitzicht
op de ftraten maer vervolgens uit
d'eerfte poorte of deure,de naefte aen
de ftrate, komtmen door een kleinen gang en creet van daer in een
neer-hof, groot of kleinnagelegcnis
der plaetfe. Getreden door dit hof,
komtmen aen eeu derde poort, daer
dehuizing der Sipiers is, diegewone;

'

|

i

I

moeten zijn. Eindelijk komtmen door een andere poorte in een

lijk drie

j

|

vierkant hof.aen alle vier zijden bezet
metgevangen-kamers,gefl:icht in d'open lucht.op zware houte kolommen,

\

maniere van galderyen zonder eenige deure;macr flechts met een fchuif
van hout. Deze kamers zijn voor de
in

,

gewonelijke of gemene gevangenen
want in ieder hoek des hofs is een gefloten kamer, voor dehals-gevangenen, welke in 't Sineefch Chumkien ge-

1

De

gevangkenifl^en zijn van buiten

met gene traliën, zulx die de gevangenen wil fpreken of zien binnen moet
,

In het midden des hofs ftaet gelijk
een wachttoren of fchilder-huisje opgerecht, daer des nachts wacht in ge
houden word. Zoo iemant der gevangenen het minfte geweit maekt , of
des nachts het licht (want den ganfchen nacht brant'er licht) uitgaet,
aenftonts wort by de Sipiers daer in
voorzien.
Een der Mandarijns, die het opzicht over de gevangkeniflen hebben,
bezoekt dezelve alle macnden en na
dees gekomen i&
het eerfte hof,
doet hy al de genen voor hem komen,
dieterdootgedoemtzijn. Dezever:

vangkeniflen gegaen te zijn, men
aen het eind der galderyen de geheime en ftrengegevangkenifl^en krijgt,
daer de grootfte misoadigen in opgefloten worden, zonder vryheit te heb-

,

gen.

m

naemtword, d?LX.'szware gevankenis :
zoo dat, navoorbyaldegemene ge-

ben,vanmetd'anderenuittegaen,die
den ganfchen dag metopendeureof
fchuivezitten en kamer in, kameruit
kunnen wandelen en met elkandre
in de lage hoven verkeren.

dwers gefteken door een groot hout,
en de handen inboeiens, met yzere
gefpen of hoeken aen de zijde, daer
een keten aengeklonken is, die hen
over de lendenen komt, en den buik
prangt:zoo dat degekluiflerden,wanneer de zelve een weinig nau gefloten wort, zichnaulix kunnen vcrroeren; naerdien hen de handen, voeten
enganfch lijfgeknevekis. Zoodanige
voorzorge word des nachts gedra-

j

1

fchijnen voor hemmetongekemden
haire , bijfter gezicht, en hangenden

hoofde de benen ftruikelendeentrede voor trede vallende. Dan zoo dra
zy weer binnen gekomen en den
Mandarijn uit 't gezicht zijn, houden
zy hun ouden ploi.D'oorzaek van dezegclatenisofveinzeryis,datzoodc
Mandarijn hen welig en in goeden
(laet vond hen zou doen flaen welk
by hen Ta Friti genoemt is dat 'sgezcid,z/V/; leggen om vet te worden: naerdien hy zeid,dat zy daer zijn,om boete van hun misdaden te doen, zich uit
,

'

^

,

,

;

,

:

,

Alle avonts wort overziening
gedaen, of 'er iemant ontbreekt. Te
dien eindekomenzeallc in een hof te te hongeren, en te fl;erven en niet om
zamen , daer een der Sipiers met een goecier te maken. D'andere gevangerol in de handen d'een na d'ander op- nen komen ook d'een na den ander,
roept, engebiet hen binnen te gaen, en doet de Mandarijn onderzoek na
om ieder in zijn gevangkenis opgeflo- hun bedrijf aen de Sipiers en de
derO 00

gaen.

,

,

,
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llok-flagen boeten.
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met andere

der,

veel ruimer en ge-

makkelijker boeiens, en zeit -.gunjlige
enheujche broeder, deze hoeiens prangen H te zeer : zie hier andere veel ge-

Vervolgens bezoekt de Mandarijn
al de kamers en laet geen gerijf van
banken, ftoel of bedde blijven: want
zy willen dat dit een (trenge godsdienft zy om in boete te leven en
geen enkele gevangkenis, om in vei,

makkelijker.

Maer hy moet geld voor

hetyfer geven.of zijn muts en rok miffchen. Defezijn de geringe onkoften.

,

,

'/

Na

al

deze eifchers komen de porbeurt by beurt, die langer

ligheid te zijn.

tiers, ieder

Niet alleenlijk zijn de gevangenen
der gevangkenis ; maer ook vele la-

doende zijn.om hun recht af te vordercn,dan d'andere,gemetkt dezomme
van meerder belang is. Deze wachten
twee dagen, na het inbrengen ter kerker, en doen den gevangen, zooliy

llen

onderworpen.

Eerftelijk

komt niemant

in

de ge-

vangkenis zonder vrygelei-brief.welk
Op een wit bert fchry hen dan niet voldoet, alle nacht zwavendeMandarijns den nacmenmis-Uen arbeit opleggen. Het isgeengewacr op de zet gek;maer wort betaelt ter befcheidaet des gevangen op
diender hem aenftonts met dit bert ter denheid van deSipiers, diezoo veel
gevangkenis brengt ,len doet hem zij- daer uit fchachgeren als zy konnen,
ne reize betalen: welk genoemt word, dat 's te zeggen het mcefte van de rij
de penning des berts. De gevangen ken hetminfte van d'armen en niet
gekomen aen de tweede poorte der met allen van die nietïnet allen hebvraegt de algemeine ben. Eindelijk isheclaefte rccht,welk
gevangkenis
aldus gcfchiet.

;

j

,

1

,

,

,

,

gevangenen die gelijk
deMeefter des huis is, gezeten op zijnen ftoel hem na zijnen naem en
d'oorzaek van zijne hechtenis, en tekent hem in zijn bock aen^waer voor
hj'ook betalen moet.
Daer na word hy vertoont aen d'anSekritaris der

,

betaelt

word

tot onderftov.d der of-

ferhande te doen aen d'afgoden in
de Pagoden des kerkers. Te dien ein,
de is in ieder vertrek een of twee kapellen, daer de Sipiersallemaenden
op den eerften en vijftienden dag der
mane offer doen met een haen een
dere gevangkelingen en inzonder- ftuk van een zvi'ijn, twee vifTchen,
heid aen de voornaemften,om hunne broot, fiuit en andere dingen. De
orde te ontfangen: die hem een plaets haen word een weinig in water geten noorden of zuiden aen wijzen, kookt-, en daer na op een tafel voor
doch willen met een ftukgelts te vre- den afgod een uure lang ten tone ge,

,

,

de geftelt

Zoo
is

,

dra

hy

weer met d'andere gerechten opgekookt en wel toebereit ten fpijze voor d'ofteraei's.
Deze kapellen , gewijdtaeh de afgoden, dienen niet alleenlijk tot offerhandevoor de gevangenen maer
ook tot gemecnder gebruik wantaldaer doen zy hunne geloften en gebeden, en trekken hun lot hoewel
d'uitgangdaervanveeltijts zeer rampzalig beflaegt naerdien zy in plaets
van de vryhcid, die zy daer uit zich
belooven en na wachten, gewoonelijk
ftok-flagen ontfangen of andre ftrafte,
door vonnis der rechters.
Des winters, als de koude groot is,
die arm
hebben de gevangenen
eensdeels
zijn
het zeer quaet
door de koude , eensdeels door
ftelt: eindelijk

zijn.

in zijn verblijf-plaets

komt een ander Schrijver

,

die niet

anders te doen heeft,dan zijnen naem
op te nemen en dien te fchrijven op
een byzonder bert van de gevangkenis. Dan ook dees wil voor zijn fchrij,

ven betaelt zijn.
Na dezen fchrijverkomt de veger,
die hem metaendienen, van dat zijn
amptis,degevangkenisfchoon temaken, vuur t'ontfteken en andere dingen te doen, te gelijk om geld aenfpreekt.

Naulixisdeesvveggegaen, of een
van de gevangkeUngcn vertoont zich
met de naufteen dichtftgeflote ftok
en hand-boeiens die hy vinden kan
en doeize aen deflelfshandcn en voeten. Na een halve uure keert hy we,

,

,

;

:

;

,

,

:

,

mangel van

fpijze'

:

hoewel by de

Man-

,

,

van Sina , ofTaiJïng
MLindiuijns dikwils die goetheid is,
datzy de lijf-llraffen van rijke gevangenen in geld-boeten veranderen, ten
voordele der arme gevangenen.
Rovers, wanneerze in hechtenis
raken worden gantfchelijk van hunne ouders en vrienden verlaten zonder hen te willen kennen waer door
gefchiet, dat dikwils zeven of acht
op eenen dagh ftervenHet word een zeer merkwaerdigh w aen-geloof by de Sinefen niet
gedocht dat een dood lichaem door
de zelfftedeuie gedragen wort, door
de welke het levendigh in gongh.
Waerom tot voorkomingli van deze
zwarigheid een gat of kleine deure
in de muur van 't eerde hof gemaekt
is
tot een wegh of doorgangh voor
de dooden. Perzoonen van vermogen verzoeken verlof van te mogen
ingaen door deze deure
voor hun
dood, om niet genootzaekt te zijn
nahun dood door dezelve ged:agen
te worden welkeen vandefchandelijkfle oneere is, die iemantkan overkomen ook is een van de gruwelijkfte vloeken
die de Sinefen vloeken La laoti dat is miQchien z.ult
^hy door het nat van de gevangkenu ge-

leugenen te trekken
Dan hebben
die ook geen gebrek van Hagen indienze op bedrogh betrapt worden.

.

,

Een verzoek-fchrift A\ord vertoont door de parthije zelfs, of door
eenen ander uit zijnen naem , in
dezer wijze. Heteerfte hof vanden
gerechte is gewoonelijk vol volks
met dingtalen: maer de gangh in 't

,

,

:

midden die recht na den floel van
den Mandarijn ftrekt,onbelemmert.
,

,

De

vertoonders der verzoeckten tijde der
overleveringh, op hunne knien, ter
gemelde middel-plaetfe met de papieren in de hand totaen hun hooft
opgeheft. De Mandarijn doet de zelve verzamelen zijnze hem aenge-

,

fchriften buigen zich

,

j

,

,

:

naem, hyvouwtze zamen, enleitfe
op zijne tafel
hy
indien niet
verwei ptzc zoo hy dezelve oor-

,

:

deelt onbehoorlijk te zijn

den ver-

;

:

,

,

trokken worden.

Die eenen gevangen komt verzoeken moet uit ki acht van een on verbiekelijke gewoonte, altijts iet met
zich brengen, 'tzy weinig of veel ieder na zijn vermogen zo by gevaliemant in gebreken blijft men doet

:

,

De verdoemingen komen gewone-

,

op geld-boeten uit of by wijle op
een ballingfchap. Anderen worden
gedoemt "op 's Keizers fchepen te

lijk

:

,

aenftonts daer over tegen hem klach
ten, gelijk over een misdaet,bedreven
tegen een zulke algemeine gewoonte
Devonniflen verfchillen niet veel
van de onzen behal ven dat d'uitftellen zoo langh niet zijn
nochte de

,

roeien, en andere dienften tedoen,ge-

twee acn een keten.
des doods welk is wur-

kluifteft twee en

De ftrafle

,

gen of onthalflen word alleenlijk
aen valfche nuuiters en mooiders te
werk geleid daer en boven flechts
een eenige van al de mede-plegers ter
doodgebraght. D'anderen raken met
,

,

,

aenhoudingen zoo overlafligh. Al
hunne handelingen worden gehandelt door verzoekers en gefchriften
en vermagh ieder aldaer in Hellen wat
hy wil in llijle van den hoove.
Daerzijn'er^ die by dit hand-werk
leven en met anders doen dan diergelijkefchtiften maken doch behelpen fich met vele leugenen en bedriegeryen;dies een Mandarijn wel voorzichtig en ervaren moetzijn,omeeni
ce vonk van waerheid uit zoo veele

:

zachter

ftraflè

moorders

,

,

,

toonders word aenftonts op zijn bevel een zeker getal van ftok-flagen
gegeven fchoon hem de zaek niet
aengaet. Welk dikwils uit geen andere oorzake gefchiet, dan uit wreveligheid des rechters. De verzoeken worden op lange en brede bladen
van papier gefchreven. het is een
onheufcheid die op kleine papiere en
opgevouwen over te geven gelijk
in de nevens gaende af-beeldinghe
vertoont ftaet.

,

,

:

:

,

,

,

,

j

,

,
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,

vry

is

uitgezeit vader-

zonder genade
wajmeer de daec

die alle

gerecht worden

,

:

:

uitgekomen.

Dieven worden voor de cerfte reize gedoemt in ftok-flagen endegevangkenis: voorde tweeden leize in
de zelffte ftrafle ; hoewel een weinig ftrengcr. Of hever, hen worden

:

'

Ooo

2.

op

-

'
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op de buitenfte 2ijde des armsde7e dig metftok-flagenge{l:raft,ofopde
twee letteren Zatao (welke alle beide galei gebannen voor een zekeren tijt.
eenen

bedieden) in dezer wijze

VVeshalvenishet over al vol roovérs
en dieven inzonderheid onder het
Deze letteren ftaen gefneden op graeu en fchuim der gemeente..
Evenwel word naeuwe wacht in aleen (luk houts welk met ink beftrekenendan opliet bloot vleefch des le Heden dorpen en vlekken gehouarms gedrukt word. Daer na lleekt- den. In ieder ftraetiseen ,enzoozy
men het beïnkte deel met vier nael- lang is, des nachts twee en meer man,
den gezet op een ander hout tot dat die acht geven op cUeven en flraettot voorkominge van alle
'er het bloed uitkomt en trekt dan de fchenders
wanorde, moetwil Helen en roóven,
inkt in de fteken zoo vaft, dat d'in
drukking altijts blijft zonder te kun- die zouden komen tontftaen.
Terzelfder plaetfe is ook een zenen uit doen.
Zoo Triqaut getuight zijn de Sine- ker gevangkenis, Lemphu genaemt,
fcn 'm het ftraffen inzonderheid van dat's koude winkeldaer in fy iemant,
dief ftallen, 'ten zy gewelt daer by by voorval van een lijf-ftrafbare zake,
komt, zeer flap, en gefchietnoit met kunnen bewaren ter tijdtoe de Made dood. Eenen dief,gekregen op zijn jeftraetdes verwittigt is.
tweede dief-ftal, worden met een
Alle nachts worden ook de poorbrand-yzer.te gelijk met ink, twee te- ten der fbeden gefloten, en defleukenen op den arm gebrand, ten teken telsrot het opper-hooft der fladgevan het Helen voorde tweede reize. bragt ja de itraten
zoo niet alle
Gekregen ten derde reize, in het aen- enaltijds, altoos eenige, aen zekezicht met 't zelffle teken gebrand zo re oorden, metyzere ketenen afgeweer gekregen word hy na gelang fchoren of, zoo Trigaut wil, met hoovan den mifdaet (en ook zoo dikwils rnen en hekken afgefloten. Volgens
als hy gekregen word) ftreng of gena- den zelven hebben in de Heden des
diet

gedrukt.

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

:

,

:

,

,

nachts

Zemtil».

van Sina

nachts duizenden van

ofTaifin'r,

mannen de door vonnis van den geregte dood ge-

wacht die langs de rtraten gaen en
zekere oorden op bekkens kloppen, op een zelve wijze, alsderatel-en klapper- wachten hier te lande.
,

flagen

,

mant

Gewoonelijke mifdaden worden
geftraft met een zeeker flagh van kaftijdinge, welke inde Sinefche tale
Kianhao geheten en niec gebruikelijk
in Europe is. Te weten een dik vier-

,

:

,

,

:

der verfchooning.
Vrouwen van aenzien of die tot
dus lang eerbaer geleeft hebben ,wori\t\\ geflagen in 't openbaer
met
uittrekkingh van by wijle de broek of
kouden tot een zeer groote fchande Maer die door haer quaet leven
over langh d'eerbaerheid verlooren
,

,

,

hebben worden op de broek geflagen zonder de zelve uit te trekken.
,

,

Wanneer de mifdaet over groot is,
wort de fchuldige met ftok-flagen

kant hout. langh vier of vijf voeten,
en in 't midden met een half rond uitgehouwen wort gevoeght tegen eert
ander hout aen van een zelve dikte,
grote, en ook meteen halfront uitgehouwen, om ^t\\ hals van den fchuldige want in 't midden, wanneer deze
twee uithouwingen tegen eikandre
aen gevoegt fijn, blijft een gat,fo groot
ontrent als de hals van een menfch
dik is. De twee einden worden met
banden van vier vingeren breettoegefloten :en ftaet daer op de mifdaet van
A^w fchuldige en de oorzaek zijner
ftraffegefchreven. Alle morgcïs worden de fchuldigen met zulk een bort
,

I

zon-

,

leven kan.

,

,

zoo de zaek voor een liooge
is. Zulx onmogelijk lena zulkeeen quade onthaling,

,

rechter-floel

Dikwils nochtans
voegt Trigaut
daer by wotden des nachts geheele
huizen ledigh geftolen
Ayelk hier
doorgefchiet wijl de wakers zelfs
dieven of makkers der dieven zijn:
derhalve by de wakers zelfs wel
wacht diende geftelt te worden.
Overfpeelders, beide mannen en
vrouwen, worden geftraft niet met de

dood; maer met ftok-flagen

ten getale van zeventighof

,

tachtig

in

zenuAo
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:

,

Ooo

i

om

zemtic^

,
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om

zonder BamISoes of ft;ok
,
daer de mifdadigen mede geftrafc

den hals, vooreefieii iegelijR otoone geftelt zonder oit
des daegs of nachts te ruften geduurende den tijd van vijftien, tvvintigh
of dertigh dagen na luid des vonnis.
Dan deze llraffe word noit te werk
geleid ten zy by voorgang van ftokpeiitlijk ten

ï)eftaen

,

worden.
Volgens een orde in Sjna, hebben
de Mandarijns voor alle recht-banken wanneer zy gehoor geven, róntom hun tafel aen beide zijde, tien
ilagen: een ding zoo gemeen in Sina, of twalef by wijle meer amptenaers,
dat 'er geen ftraffenoch verdoeming Upu genaemt die gemeenelijk recht
uit gezeit eenigegelt-boete, die over eind ftaen met groote Bamboesis
Hipotes volgens Texeira^jtter uitvoeringh geftelt word dan na rieten
deze plechtlijkheid
want deze heten in de handen en het fcherp
nad'aerde. Deze rieten zijn lang zeis gehjk een nooiwendige toebereiding aen delaetfte wijze van ftraf- ven voet, onder een hand dik en
fe en gehjk een vereifchte toevoeg- breet boven glat en effen, om des
fel aen de natuur van het voornaem- te beter te kunnen vatten.
lle
zonder dat de ftok-flagh in het
Ook ftaet op de tafel des Mandavonnis behoeft aengeroert te Wor- rijns een zekere koker met kleine
den aengezien de zelve altijdsdaer houtjes daer in,gelijkeen kooker met
onder verftaen en in 't werk geftelt pijlen waer van ieder dient tot een
word, zonder eenige uitzonderin- teken van vijf flagen zulx een rechge. Men zeid van de Japanders, hoe ter flechts behoeft eenige van deze
die niet wel zonder Katana of zabel houtjes
na gelangh van de ftagen,
kunnen beftiert worden, ter oorza- dies hy geven wil uit te trekken.
ke van hun overwreeden en bloedAl de voorzeide Upi of ftok - dra,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

,

'

,

,

:

:

:

:

,

,

dorftigen aerd

:

het zelffte

kan met

reden van de Sinefen gezeit worden,
welker ftaet of beftieringh niet kan

houden zich ook aenftonts vaerzommigen nemen de wapenen in de handen andere taften den
gers

digh

:

:

mis-

.

v,w

S}r:a

cfTaifw^.

,

mifdadigen aen en leggen hem op
d'aerde.met dekoufTen uitgetrokken.
Daerna geeft een onder hen den zeiven vijf flagen op het bloot vleefch,eh
wijkt af: dan komt een ander en geeft
een gelijk getal van Hagen en alzoo
tot
vervolgens van hand r:ot hand
dat hy zijne tax ontfangen heeft.
Dit is te vcrftaen,vvanncer de Man-

fen
i

een bank.

recht-ftoelis:

want

buiten dien heeft hy geene houte
ftokjes
hoewel deze ftok- dragers
hem aller wegen verzelfchappen, en
de Mandarijn in geringe mifdaeden
t'elkenszich van hen dient. Want zoo
iemant, die te paerd eenen Mandarijn
tegen komt niet afftijght , of liever
ter zijde afwijkt, wanneer hy verby
komt die krijgt vijf of tien fiok-fla,

,

,

gen.

En deze maght heeft hy

niet al-

de plaetfen en fteden van
zijn gebied; maer overal, waer het zy.
DcMeefters en Keeren hebben de
zelfile maght om hunne knechts te
ftrafïèn: behalve dat zy niet mogen
hen de kouden doen uittrekken
School meefters doen het zelffte onthael aen hunne fcholieren , van wat

leenlijk in

Op een zelffte wijze ftraf:

,

op zijnen

;

fen d'ouders hunne kinderen , en mogen geene ro.eden zien ja it'aen verwondert , wanneer men zeit dat de

:

darijn

hoewel flechs op de kouzonder ook dat fy hen op de aerde doen leggen; maer alleenlijk over

ftaet iy zijn,

,

'

47;

|

kinderen hier te lande op hun billen
gegeefelt worden welkby hen voor
een zeer wrede wijze van ftraffè gehouden word.
Men vint in Sina ook zekere luiden, diemetftok-flagen t'ontfangen
zich erneren voor een zekere zommegelts, in plaets van eenen ander,
diedeftrafle door den Rechter opgeleitword.
Evenwel is zulx niet gebruikelijk
in allen voorval zonder onderfcheit,
't zy dat de zaekniet word gedoogt,
of liever dat niemand gedwongen is,
zichzelven voor eenén ander te ftellen wanneer de ftraffè overdadig is.
,

,

,

,

Maer wanneer
gelijk is,

dekaftijdinge verdraoverkomt de flagen-kopec

met den fchuldigen in den prijs dien
hy voor ieder flagh, in het by zijn van
,

den Mandarijn, ontfangen moer.

Twe-

::
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pijmngt.

Twederlei flagh van pijnigen is in
zekere voorvallen by de Sinefen ge
het een aen de voeten
bruikelijk
het ander aen de handen.
Tot de voeten is zeker gereedfchap Kiaquen genaemt , welk beftaet
uit drie houten geleit kruisHnghs o
ver elkandre waer van het middelde vaft en onbeweegelijk is de twee
andere draeien om en bewegen zich
deze worden in de voeten van den
mifdadigen gezet en daer zoo dicht
aen gefloten , datze het gebeente
van de koot verbrizelen en diep in
,

:

,

:

:

,

met nakenden
worden de handen achter op
de ruch vaft gebonden en de voeten,
aen het hair van den hoofde vaftgemaekt achter over gehaelt Als dan
fteken twee beuls tuflchen benen en
armen,bovendefchouderen,een grote ftok
met de welk zy hem met

Tot de handen

zijn drie andere

houtjes, genaemt T<r<j«2.«, die zy luffchen ieder vinger in (leken , en tegen elkandre aenfluiten , en met dunne koortjes zeer ftijf aenhalen ; latende den mifdadigen een tijd langh
in diepijne.
is

,

,

,

,

gewelt oplichten , en alzoo tot belijdenis dwingen.
Wanneer de mifdadigen of gevangenen na den Recht-bank gebraght
worden , om aldaet verhoort teworden,of hun vonnis t'ontfangen,zijnze
gevvonelijk

gaen.

Noch

Den mifdadigen

lijve,

met verfcheide dienaers

en krijghsknechten der Mandarijns
verzelfchapt, achter en voor hen , ge-

wapent met hellebaerden, lancien,
pieken en ander geweer. Een onder
hen gaet voor met den mifdadigen,
geknevelt met de handen op den
ruch en een tou om den hals. De
voor fchoten die zy anders onder
d rokken draegen hebben zy dan
boven de zelve gegort.
,

by hen een derde

flach

van pijnigen in gebruik, in volgender wijze:

,

,

Munt

J

;

'^an Sina ofTaiJing.
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ti^funt of ^eld.
At hun geit belangt, noit
hebbende Keizeren of Koningen goude of zilvere
munte willen doen ilaen,om

na des koopers behoefte, opflukkeh
gefneden word. Te dien einde dragen zy altijts aen hunne knie by zich
een fchaer, en een vaerdigh gewichte
of fchaeltje opgeflooten in een boute busje of laetje.
Wel is het een moeyelijk en laftig
werk ; maer evenwel zoo groot een
bedrogh niet onderworpen als het
gemunt gek, indien het by de Sinefen
in gebruik was.
Zedert vele eeuwen her, heeftmen
koopere munte in Sina gehad Pikjens
geheten welke Keizer Feni die des
jaers, voor de geboorte desHeilands,
hondert negen en zeventigh begon
te heerfchen
in een beter en bequa-

voor te komen het bedrogh, daer de
gewinzuchtige Sinefen gewoonelijk
zeer toe genegen zijn
By het gewicht alleen waerderen
zy de waerdije van zilver en goud,
en weten zeer naeukeurig te onder
fcheiden hoe veel het een of ander
vermengt of louter is. Hoewel zy
nooit gout gebi uiken om te koopen
gemerkt zy dat veel meer voor een
koopmanfchap en niet voor een
waerdye van koopmanfchap of voor
geit hou den. Waer door het zilver gedurig, zoo te zeggen, onder den pijn- mer vorm gebraght heeft met toelabank is; enwort op zeer kleine link- ting daer en boven van overval, zoo
jes met een yzere tang of fchaer ge- Hechts zonder bedrogh
door het
knipt (te weten, zy knippen zo veel gantfch rijk te flaen. Want voor dien
van het zilver, als 't weerdig is, 't geen tijd, gefchiede dit alleen in 's Keizerszy koopen willen :) daer na weer ,.na hof, hoeweltotgrootgewin der Keieens ieders welgevallen, aen klompen zeren; maer noch totgrooterongete zamen gefmolten tot dat het weer rijf der gemeente van wegen heton,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

,

,

Ppp

ge-

,

:
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De munte is gemeemet vier letteren of tekenen
gemerkt die den naem des Keizers

der
vorm
de
plaetfen. Dees Keizer deed
der munte rond maken van de groote ontrent alseen Vries-oortje of een
Uitrechtfe duit in 't midden met een

gemak der wegen en

't

draet te rijgen.

af ftant

nelijk

,

,

en d'opgeflelde vvaerdije betekenen
de veertien doen ontrent een Hol-.

,

vierkant gat gelijk noch heden in landfcheftuiver.
gebruik om des re bequamer aen een
,

,

T'ol of Schattinge.
fchattingen trekt de

fchattingh zes hondert duizent elf

Keizer jaerlix uit de vijftien
Land-fchappen. Niemant

hondert drie en zeftigh zakken Rijs
Geers of Tarruwe twee hondert vier
en twintig pond ( een pond gerekent
op veertig loot) ongewrochte of rouwe Zijde of fijn Lijwaet vijf en veertigh duizent, hondert vijf en dertig
pond gewrochte Zy
dertien duizent zeven hondert acht en veertigh pond Katoen
zeven en tachtigh hondert duizent, zeven endertigh duizent, zeven hondert vier en
tachtigh bundelen StrooofHooi tot
voer voor 's Keizers peerden diondert
tachtigh duizent, acht hondert en
zeventigh gewichten Zout ieder
gewichte gerekent op hondert vier en
twintigh pond.
Niet zeer groot is deze fchattinge,
ten aenzien van die van d' andere

Roote
y

bezit in

het gantfch

:

rijk

een voet breed lands, zonder fchattinge aen hem te geven. Ja men zeit .behalve de gemeene onkoften die aen
de Mandarijns Land-vooghden en
Krijgs- knechten gedaen worden,
over de zeftigh MiUioen dukaten
jaerlijx in 's Keizers fchat kift gebragt
worden en word degeheele zom by
eenigen op hondert en vijftigh Mil-

:

,

:

,

,

:

:

Van al deze

lioen kroonen begroot.

penningen magh de Keizer

niets

na

zijn eigen wel gevallen hefteden of
aen leggen;niaer alles komt in 's lands
fchat-kift.

Is

,

hy ietsbehoeftigh, hy

verzoekt by gefchrift van d'overften
of opfienders der fchat-kiften
en
word hem dan nooit zijn verzoek ge:

,

weigert.

Landfchappen

want des zelfs gront
onvruchtbaer en zandigh ; hoewel
zeer vlak.
Het Landfchap van Xanfi brengt
optwee en twintigh hondert, vier en
zeventigh duizent twee en twintigh zakken Rijs of Geerft
vijftigh
ponden fijn Lijwaet
vier duizent zeven hondert en zeventigh
allerlei opgemaekte Zijde ftofïèn
vier hondert en twintigh gewichten Zouts vijf en dertigh hondert
vier en veertigh duizent acht hondert en vijftigh bundelen Hooi of
:

is

Al de vijftien Landfchappen brengen jaerlijx aen fchattinghen op
ieder zak
3220^7447. zakken Rijs
zoo groot, daer hondert menfchen
eengeheelen dagh genoech aent'eeten hebben
409949. rouwe Zijde
hennipe Lakenen:
rollen
712436.
030770. balenKatoen: 191730. rol-

,

:

,

:

:

:

:

len Zijde ftoflen.

794261. Gewichten Zouts, ieder
gewicht gerekent op hondert vieren
twintig ponden,tefamen i 876 8 8 364.
3241 80 27. bundelen Hooi of Stroo, Stroo.
tot voer voor 's Keizers peerden. By
Het Landfchap van Xenfi geeft
eenige word de jaerlijxe inkomften negentien hondert negen en twintigh
begroot op focooooo MiUioen du- duizent en zeven en vijftigh zakken
katen.
Geerftofl arruw drie hondertzefDe ftad Hucheu koopt jaerlijx haer tigh pond fijn Lijnwaet: negen duiaendeel af met vijf hondert duizent zent twee hondert en achtien pond
kroonen te geven.
bereide Zijde ftofTèn van allerlei flag:
Ie weten het Landfchap van Pe- zeventien duizent hondert twee en
king, brenght in 'tbyzonder op aen zeventigh pond Katoen
hondert
1

:

|

'

'

,

:

,

:

acht

van Sina, ofTaifxn^.
acht en twintig duizent zeven hondert en zeventig pont katoen-doek:
vijfhondcrt veertien duizent zeven

HerLandfcliap van HHqujym (reeft
een en twintig hondcrt duizent^ zeven en zeftig duizent, vijf liondert
negen en vijftig zakktn rijs zeventien duizent negen hondert en zeven en zeventig rollen zijde ftoffen.
Het Landfchap van Kiangfi weeft
zeftien hondert duizcnr, zeulen duizent en zes hondert zakken rijs:
acht duizent twee hondert en der-

,

;

hondert en negen en veertig bundelenhooiofflroo.
HecLandfchap van Xantung geeft
acht en twintig hondert duizenttwalefduizenr, een hondert en negentien
zakken rijs en tartuvve vier en vijftig duizent negen hondert en tnegentwee en
tig rollen gewrochte zijde
en
negen
vijftig duizent vier hondert
acht en derveertig ponden katoen
tig hondert duizent, vier en twintig
duizent, twee hondert en tnegentig
bundelen ftroo en hooi. Zonder de
tollen te rekenen, die op drie tolhuizen in de vaert Jun ontfangen vi'orden waer langsaldefchepenna Pewant fchoon de tol of
kirig opvaren
voorby
gaende waren
pacht van de
maer zeer gering,
niet zeer groot is
zoo is nochtans de meenighte van
allerlei koopwaren zoo groot, dat de
fomjaerhx over de tien milioendukaten bedraegt.
Het Landfchap van Honan geeft
vierentwintig hondert duizent, veertien duizent
vier hondert zeven
larruwe of rijs
zakken
en zeventig
drie en twintig duizent vijf hondert
en negen ponden fijnongewrochtlywaet negen duizent negen hondert
negen en vijftig ponden gemaekte
drie hondert
zijde van allerlei flag
een en veertig (lukken katoen doek
't welk evenwei daer te lande heel
twee en twintigh honfchaers is
dert acht en tachtig duizent zeven
hondert en vier en veertig bundelen hooi,toc voer voor 's Keizerspeeri

:

j

'

:

1

Het Landfchap van

•

\

:

;

'

,

I

i

'

!

:

I

,

:

:

:

:

,

dcn.
geeft

een en zeftig hondert duizent zes
duizent zes hondert en zeftig zakken rijs zes duizent drie hondert en
negen en dertig ponden bereide en
onbereide zijde. Vier en zeventig
duizent acht hondert een en vijftig ponden katoen
hondert negen
en veertig duizent een hondert zeven en zeventigh gewichten zout.
Behalve den tol, die op twee tolhuizen in dit Landfchap ontfangen
word.
:

Nankinii geeft

fakken rijs alleen zes duifent acht
hondert en drie en zeftig ponden ongemaekte of rouwe zijde in draden:
acht en twintig duizent vier hondert
twee en vijftig Hukken zijde ftoffen
van allerlei foort
twee duizent en
zeven en zeventig rollen geweven
hcnnipe-doek: in plaets van katoen
filver: achtenvijftig hondert duizent
vier duizent twee hondert en zeventien bundelen ftroo of hooi , tot voer
:

,

:

zij-

:

|

,

elf dui-

negenenvijftig hondert duizent vijf
en negentig duilent en vier en dertig

i

Het Landfchap van Suchuen

:

deftoffen.

1

,

zijde

zent vijfhondett en zeftien rollen

-

:

ponden rouwe

tig

:

:

,g

'

|

voor'sKeifcrs peerden. Ja

Landtfchap

dit

jaerlix

in

menzeid
's

Kcifers

brengt, twee en dertig millioen dukaten. Geen wonder want
behalve de fchattingen voornoemt,,
zijn'ervijf tol-huizen in dit Landfchap, en moeten al de waren
die
uitdeScadt Nanking komijn, of daer
ingebragt worden , zekeren tol betafchatkifl:

,

,

len.

Het Landfchap van Cbekhmg

geeft

en twintig hondert duizent tien
duizent twee hondert negen en negentig zakken rijs drie hondert en
zeventig duizent vier hondert en zes
en zeftig ponden rouwe zijde twee
duizent vijf hondert vier en zeventig
rollen zijde ftoflen zeven en tachtig
hondert duizent vier duizent vier
hondert een en tnegentig bundelen
vier hondert vier en
hooi of fttoo
veertig duizent zeven hondert negen
en veertig gewichten gouts. Behalve
de tollen van twee tol-huizen, in
deHooft-ftadtdesLandfchaps:d'ecn
van koopwaercn, in het Noordcr gedeelte der ftadt: de andere van hout,
in het zuider gedeelte. Daer en bo-

vijf

:

:

:

:

ppp

z

ven

:
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ven voeren viermael's jaers

's

Keizers
geladen

fcliepen Lungchuen geheten
met zijde ftoHèn.door een zx>nderlin,

ge kunft gewrocht ten hove.
Het Landfchap van Fokien geeft
,

acht honden drie en tachtig duizent,

hondert en vijftien zakken rijs hondert vier en negentig pont rouwe zijde of fijn lywaet zes hondertrollen
:

:

zijde ftofTen.

De

grootfte fchatting

nochtans komt van de fchepen en
word die betaelt na ieders wijte en
grote want geen ander tolhuis is in
dit Landfchap.
Het Landfchap van Quantungg^th
tien hondert zeventien duizent zeven hondert en twee en zeventig zakken rijs: zeven en dertig duizent drie
hondert en tachtig gewichten zouts
behalve de fchattingen van tolhuis en
;

:

,

fchepen.

Het Landfchap van

Qiiangfi geeft

vierhonderteen en dertig duizent drie hondert negen en vijftig
flechts

zakken

rijs.

't

Keizernik

Het Landfchap van Quekheu geeft
zeven en veertig duizent zes hondert
acht en vijftig zakken rijs vijf duizent negen hondert kleden geweven
van hennip en het kruit Tu of Co. Al
het welk hefteed word aen de krijgsbezettingenihoewel noch veel te kort
:

,

fchiet.

Het overig geeft de Keizer tot

beveiling des Landfchaps.

Het Landfchap van ]unnan geeft
veertien hondert duizent vijf hondert
acht en zeftig zakken rijs, en zes en
vijftig duizent negen hondert vijf en
zeftig gewichten zout
behalve ontelbare andere fchattingen van koopwaren en landery en.
Behalve al deze fchattingen cntfanght de Keizer ook grote gefchenken van edele gefteenten peerlen en
welriekend hout.
Daer en boven zijn in ieder Landfchap verfcheide Tolhuizen inzonderheid in d'aenzee-gelege daer op
:

,

,

,

:

de tol geflelt cp de koop -waren,
voor den Keizer onifangen word.
,

Ge

:

van Sina, oJTaifwg.

Gemeenelijk zijn op ieder tol-huis
d'een
twee Tol-mecfters gezec
fchijft voor den Stede -houder van
wegen den Tarter d'ander voor de
Sincfekoopluiden en houden tegen
:

:

:

,

Volgens Mr. Z)^W/F/vc/;/, beloopt
de jaeriixe fchatting ter fomme van
elf honderd en twintig millioenen aen
gout.

De pacht

van 7out alleen inde haven van de Stadt Kanton bedracght
twee honderd en tachtigh duizend

:

,

teyl zilvers , een teyl gerekent

op ze-

-.

!

ven en vijftigh duivers.

'

gemeen man moet jaerlix
tweemaes totbooftgek acn den Keitien maes gerekent op
zer geven
Ieder

:

:

een teyl
is

,

doch die hooger van

:

betaelt meerder.

Dan

1

flaet

hier on-

!

der zijn niet begrepen ongetroude Laujas of Lootjaes
de luiden
of voornaemfte Edelen des lands,
Rechters, Mandanjns, krijgsknechten en alle die in 's Keizers dienft
,

:

,
I

I

,

,

,

zijn-

';

Het Landfchap van

Fokien brengt

op acht millioenen
ver; hoewel niec genoech

jaerlix

weken des Keizers

\

teyl zil-

om

'

drie

krijgs bezettingh

t'onderhouden.
DelaetfleSinefche Keizer, Soungcbhig genacmr , heeft van het jaer zeftien honderd drie en twintigh tot
veertigh jaerlix ontfangen de vol-

:

:

tig rollen zijde, ieder rol veertien el,

een el gerekent op veertien duimen
getwernde en ongetwernde zijde zeflig millioenen een en vijftig duizent
kattijs veertig miüioen en zeflig duizent kattijs katoen en garen. Negentig millioenen een en vijftig duizent
fluks gefchilderde of gedrukte komzeven hondert
baerfen of dekens
tachtig
duizent zeduizent zes en
ven hondert en zes en vijftig fluks katoenc dekens, ieder lang veertien Si-

,

,

gende fchatting:

Zeven en veertigh honderd duizend zes en vijftig duizent acht hondert teyl gout. ten teyl gout is tien

:

teyl Zilver. Zilver drie millioenen zes

hondert duizent twee en vijftig duizent een hondert twintig teyl fijn zilver. Aen peerlen de waerdyc van negen en twintig hondert duizent en
zes en twintig duizent teyl. Aen edel
geftecnte de waerdye van een millioenen tnegentig duizentteyl. Aen
Muskus en Ambregrijs de waerdye

van twalef hondert duizent en vijftien duizent teylen.
Daercn boven ontfinghy noch uit
zijne eigen landen vier en zeflig millioenen twee hondert duizent zes
en dertigh duizend zeven hondert
en twee en twintig kanting of zekere maeren rijs, ieder maetonirent
zoo groot als een vierendeel van onze fchepels, of ontrent twintig pont
in gewichte
een en dertig millioenen twee hondert duizent zes en
tachtig duizent zeven hondert een en
zevenag maetengerft tweeendertig millioenen een hondert duizent
een en twintig duizent drie hondert
kantings rogge Uitzijne eigen zoutpaiinen dertig millioenen twee hondert duizent een en veertig duizent
drie hondert kanting zout: twee millioenen drie hondert duizent vijftig
duizent kantings terruwe
vier en
twintig miUioenen twee duizent drie
hondert kanting haver dertien millioenen twee hondert duizent en dertig duizent kanting geerft
een en
veertig millioenen een hondert duizent en tien duizent kanting bonen
enerweten: veertig millioenen, twee
hondert duizent kanting allerlei fruit:
drie hondert millioenen zes hondert
duizent tzeventig duizent en twin,

elkandre boek-

fijn

48^

:

nefe el veertig millioenen vier en ze:

ventig duizent negen en zevcntigh

,

fluks Simantons ,die meteenigcfloff

fe

overtrokken

/>/>/>

zijn.

3

Eer-
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Eerbiedigheid of^roetenis

W

Onder

,

biedigh

,

:

:

delingen.

Het word by de Sinefen voor gene
heufcheit gehouden,'! hooft t'ontbloten of de voeten achter uit teftrekken
ten tegendeele, zou 'tby hen
:

een onheufcheid zijn , de hoet van
t hooft te nemen. Maer het lichaem
te krommen en 't hooft ten minflen te buigen
is by hen een beleeft en heufcheidVolgens ook Trigaut is 't by de Sinefen gene heufcheit, 't hooft t'ontbloten noch met bcweeging der beveel min met orrfhelzing of
nen.
zoenen van de hand eerbiedigheit te
,

,

,

:

tonen.

Ad»m

Voor

Keizerrijk

'Be^l^ng

,

^efchenJ^n

en 'Benaming.

plichtplegend
eerbeleeft en heulch
2ijn de Sinefen
ja ook
zoo verre , dat zy allen landaerd
indic fluktebovengaen nietalleen
tegen ouders en vrienden ; maer
ook tegen leer meefters, en vreem-

Semtdo.

,

't

de Sinefen enTartersvoordehooger
gehouden.
De gevvoonelijke groetenifTen en
heufch eden of eerbiedeniilen , om
in 't algemein te Ipreken , die de
Sinefen in ontmoetingen of befoekingen doen zijn Te of Koye dat
is gefeid , Lige of hooge eerhiedigheden
welke zy doen met knielen,
en het hooft in die geöalte tot aen
d'aerde toe te buigen.
,

,

:

In

fommige voorvallen doen

fy

deze zelfde eerbiedenis drie en vier
werf , ja zeven en negen werf voor
den perfone des Keizers zich beurende t'clkens van d'aerde en dan
weer neerbuigende. By wijle, om de
;

maken doen
zy d'eerfte buiginge des hoofts flaen-

plichtpleging kort te

,

de , en de drie andere knielende vervolgens op elkandre.
D'eerbiedenillen der vrouwen zijn
uitgezeid
die van d'onze gelijk
dat zy in zommige voorvallen knie,

,

eerft

word de

linke

handby

len,

semeti».

-

van Sina, ofTaifing.
Jen, en her hooft drie en viermael

na d aerde

buiiien

;

na voorval van

,

ontmoetingen.
Ten dien einde hebben zy bydie zy Tai noezondere rokken
men en gewoonehjkeu door eenen dienaer doen dragen zonder
de welke zy gene bezoekinge aen iemant van aenzien derven doen. Zoo
het gebeurt dat zy eikandere ontmoeten niet op de ftraten (want
zulx mij den ze zorghvuldelijk) maer
aen een anderen oort zonder hunne
groet of rokken van plichtplegingen
by fich te hebben, dan zijnzevanal

:

tl

,

,

:

,

dezeheufcheden ontflagen.
Zoo evenwel d'een de zelve heeft,

,

,

,

,

487

zeer merkwaerdige eerbiedenis te
weten
zy leggen het merk dat zv
op de borft dragen af en hebben nie"!:
dan een ftatige gordel.
Deze pUcht-pleging word by hen
op zekere dagen van het jaer onderhouden, wanneer zy hunne gehoorzaemheid komen doen.
Jonge geleerde luiden en noch
,

I

zonder tijtel hebben geen byzonde,

re rok.

De

gewoonelijke heeusheeden en

eerbiedeniflen van gemeene luiden .
beftaen in het te zamen voegen van

d'eene hand by d'andere in de mouen die tot aen het hooft op te
heflen.Ditis ook een gemeen gebruik
onder vrienden en bloed-verwanten,
wanneerze tegen elkandre vry zijn.
,

wen

,

moet d'andere aenilonts de zijne
aenvaerden.
Zoo bygevaliemant die vergeten Onder gelijken word deze plicht-pleheeft, nooit moet hy gedogen, hoe gingh maer eenmaei gedaen. Die aen
zeer zulx op hem verzocht word dat de rechterhand is heeft voordeelgeeen ander hem zijne eerbicdenis of lijk by ons, die het left de hoed af
heusheid met zijne groet rok bewijft. neemt.
De gewoonelijke eerbiedenis van
Maer eindelijk zich ter zeet by hem
,

,

op maeltijden, be-

fteilen.

achtbare luiden,

Dieeenen ander komtbezoeken,
moet zich fteilen in een zale en

zoekingen en ontmoetingen is zich
recht over eind te houden en daer
naeengrootebuigingemet hooft en
lijve tot op de aerde te maken.
Kinderen doen voor hunne vaderen
die neer zitten, op zekere by.
zondere dagen, gelijk op nieuw jaers
dagh, en geboorte dagh der zelve,
en op zekere andere hoogh-tijden,

,

wachten ter tijd toe, de perzoon, dien
hy bezoekt zijn groet-rok genomen
heeft. Zoo evenwel dees een van zijne vrienden is hy vint zich benootzaekt hem in 't gemoet te gaen en
daer na zich in een kat' onthalen
mer byzonder zeedelijk te vertrekken, om zijn groet-rok aen te trek,

,

:

ken en zich in ftaette fteilen.
Het gewaet van plicht-pleging of
groet-rok

die getijtelde-geleerden

,

gebruiken ,is een en de zelve, als daer
zich de Mandarijns of Land-voogden van dienen tot merk van hun
ampt.
Eedelen van bloede dragen ter
zelffter oorzake ook klederen en
merken der Doktoren, fchoon zy
niet ter fchoole gelegen hebben.
Gemeene Edellieden en geletterde
perzoonen diegenen tijtel hebben,
dragen een lange en ruime rok zeer
verfcheiden van de gewoonelijke.
Die onder hooger Majeftraten
ftaen gelijk onder den raeds-hooftman of voor-zitter in wat kamer van
den gerechte het ook is plegen een
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ftaende recht op hun
lijf, en vier knielende.
Scholieren doen dezelfftedienftbeplegingen aen hunne meefters
lialven dat de meefters over eind
gelijk ook de kleine Mandaftaen
rijnsaende Majeftraten de Heidenen aen de Afgoden de Mandaiijns
vier buigingen

,

,

:

:

:

de Keizer in de
aen den Keizer
Tempels en wanneer hy by zijne
Moeder is. Alleen met dit onderdat al deze voor hun aenfchei<l
zichteen ^ ivorebortje hebben, lang
anderhalve voet en breet vier vin-.

,

,

,

a Dit was
"<>" *"""

ten zebrtiik.

geren.

Op de eerfte of voorname bezoekingen doen zoo wel de bezoekers,
als de bezochten, indienze van gelijken ftaet zijn tot meerder teken van
gcnegentheid en gezach, na de gewo,

,

ne-

,

48
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Keizerrijk

dat het een van je gewigtigfteofhoogfte deugdenis, heeufch
te zijn: het uitterlijk welgefchikt te
lijk knielen.
buihebben, en dingen te verrechten, met
ontmoetingen
de
belangt
Wat
welk
gefchmvt,
rijpheid
en omzichtigheid
ten den huize die worden
zoo veel des moogelijk is. Zoo men zy uitdrukken in alle hunne omftanalleen
die niet verby kan: Mandarijns van digheden van tijd en gewaet
zich
Li:
en
welkzy
voldoor
her
groeten
woord
gelijke waardigheid
weerzy-Unx, d'een den ander, zon- brengen met hun Thie.
Thie is een briefken of klein boekder uit de draegh-zetel te treden
boogs-gewijze
je,
van buiten en binnen gevouwen,
(lechts met darmen
en tot aen het hooft te breet een hand, en lang een voet.
te buigen
Daer is driederleiflag het grootbrengen. Deze plicht-plegingen bevan
fte
beftaet uit zes bladen
het midfchreden
ginnenze, op tvvintigh
elkandre, zonder op te houden, delfte uit drie het kleinfte uit een
eenig. Van deze dienen zich de Sinevoor zyelkandrevet-by zijn.
geringer
fen
volgens de gein 't algemein
twee
Indien een van de
van ftaet is die doet den draeg-zetel woonten der Landfchappen en ftaet
zoo der bezoekers en bezochten.
flil houden en neerzetten: ot
hem
De Aolaos dienen zich gewoonebewijft
hy te paert zit, ftijgt af en
een llatelijke eeibiedinge. Andere, lijk flechts van het klein flach.
Het briefje in gewoonelijke begeen Mandarijns doen flechts ge-

een tapijt
brengen, daer op zyvierwerf tegenelijke plicht-plegingen

,

zy willen

,

:

,

,

,

,

:

:

:

,

,

,

,

,

woonelijke eerbiedingen.

De gêmeene man

licht

zoekinge is van wit papier met
een rode bant buiten om van een
zelf fte lengte en twee vingeren breet.
Maer is van root papier, indien het
is om een groeizwier of eenig byzonderFeeft. Zoo men de rouklacht over de doot of droefenis van iemant
wil afleggen men gebruikt een briefje van roukleur. Zoo het komrvan
eenenperfoon, die reeds de rouaen,

,

alleenlijk

,

de handen op, en gaet voort.
Dienaersvan grooten huife ftaen
niet verplicht aen een eenige vah defe
eetbiedingen, 'ten zyop zekere tijden en in zekere voorvallen gelijk wanneer zy of hunne meefters
van verre komen, of op den aenvang van het nieuw-jaer. Dan begeven fy zich terknien,en buigen het genomen heeft, het gefchrift enciehooft tot op d'aerde een of drie ver- raet van buiten is blaeu en het papier
wit; maer niet meer dan vaneenerlei
fcheiden malen.
die
beleeftheid,
flag
is
en dient alleen tot ditgebruik.
Degewoonelijke
Een Thie of briefje beeft niet meer
fy hunnen leer-meefter fchuldiezijn,
is in hunne tegenwoordigheid zich dan eene regel van gefchrift geftelt
recht op hun lijf te houden, met de opdenrant. Wanneer het een vricnt
is, of een ander, die voorzoodanig
armen by 't lijf neer hangende.
Dienaers van den gerechte en hel- wil gehouden zijn die fchrijft derebaerdiers der Mandarijns fpreken gel ganfch voluit: laet anders plaets
hen nier toe dan met gebogen knien voortweclcttcren,enbegintnictdan
defgelijx partijen en aen de derde. Indien iemant wil zijin 't openbaer
hoewei daer en boven ne achtbaarheid tonen , behalve deze
mifdadigen
twee letteren word ook de vierde
metongedekten hoofde.
Het word by hen voor een onheus overgeflagen na de derde gefchreheid gehouden, onder luiden van een ven te hebben. De ftijl van dit gezelven ftaet iet te geven of t'ontfan- fchrift komt op dezen groet -plicht
gen met d'eene hand maer vooreen uit:
De hertgrondelijke vrient van uwe
groote plompheid, tuflchen een lager
en eeuwige fcholiervan
heerfchappye
en hooger.
In 't kort, de Sinefen leggen zich uwe leere vertoont zich in deze hoedaboven mate op het pleegen van nigheid, om u de handen te kujfen en e erheufcheden en eerbiedmge. Want liedenu te betoon en.
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word aen den

Menvint'er, die, om zich van al
deze moeielijkheden t'ontflaen op
een papier met witte letteren fchrijmakingh wie de geen is die na hem ven en dat aen de deure doen
vraegt. Zonder deze Tbie is men plakken
te weten
dat zy zich
niet gehouden de bezoeking te ge- in hun tuin -huis vertrokken hebben. Want aldaer zijnze van al deven.
deele,
wanneer
de
huistegen
ze
Ten
moeielijke plicht-plegingen ontheer uit , of Uever wanneer hem niet flagen.
inDe bezoekingen worden des morte pas komt zich te laten zien
dien de Thie flechts is gelaten in gens gedaen, gelijk die van de artzen
handen van den deurwaerder , de die des avonts gefchieden verplichbeleeftheid en heusheid verbinden ten niet noch die in het vetby en by
hem van gehjken aen êitn geen te geval gedaen worden. Of liever,
doen die hem is komen bezoeken. men moet zich daer over ontfchulMinder perzoonen gehjk krijgs- digen en die belooven te doen op
ten aenzien van hunne een gezetten tijd , om zich in zijn
knechten
Hopman minder Majeftraten te- ampttequijten.
Wel is waer tot gewoonelijke begen grooter en diergelijke perzoonen van aenhang mogen zich van zoekingen geen bepaelde tijdgellelt
een zulke Thie niet dienen ; maer is; maer wel voor vrienden en mawel van een ander boek van een zel- gen.
De voornaemfte tijd is de eerlle
ve fatfoen ; hoewel zeer verfcheiden in papier en ftijle van fchnjven. dagh van'tjaer of nieuw-jaers-dagh.
Want het magh van buiten niet ge- Dan zier men niet dan draeg-zetels,
noch uitdrukken aen paerden , en eenen iegelijk op flraet,
verft zijn
cenenhooger, dat men hem komt be- ter oorzake van de Veelvoudige bezoeken maer alleenlijk wie zy zoekingen. Ten dien dagerreet men
zijn
die aenbieden
wat ampt zy niet ten huize in ; maer laet flechts
doen, en wat zy verzoeken. In 'er een Thie aen de deure. Of zoo men
daet is dit een flagh van verzoek- intreed, men is gehouden, te drinfchriften Pimptbie genaemt
welk ken en te eeten hoewel zoo weiaig
zeggen wilbriefken van raet-geving. als men wil.
D'ander tijden
Perzoonen van grooten ftaet, geberaemt rot de
is de vijflijk Kolaos, Tutangs of Onder konin- zelffle dienft-plegingen
tiende
dagh van Louw-maend. Hoegen doen niet altijds zelfs debezoekingen in perzoone maer vernoe- wel men op dien dagh minder bezoegen zich met een Tl^/d" te zenden, of kingen, dan dienft plegingen heeft,
die te laten aen de deure in het ver- gemerkt op dien dagh het feefl der
by gaen des huis.
lanteernen is die op alle hoeken der
De Sinefen maken alzoo weinigh ftraten aen de deuren en venfters,
zwarigheid van vreemdelingen te met groote kunü: en onkollen ontflebezoeken, als de luiden hier telan-l ken worden.
de van hunne vrienden. En zoo
De derde tijd is de derde dagh van
Jicht zy de bezoekingen aen iemaat de derde maen, die in Lente-maend
geven ; zoo licht kunnen zy die ook komt
en Cimnim genaemt word
af-flaen ; met te zeggen
dat zy niet Op dien dagh bezoeken de Sinefen
t'huis zijn ; indien het geene per- de graven hunner voor-ouderen en
zoonen van merken of herhaelde bieden hen offer aen. En hoewel zy
bezoekingen zijn ; wijl het dan zeer de geheugenis der overledenen bezoo laten zy evenwel niet
qualijk zou opgenomen worden, den wenen
ingang ten hunnen huize te weige- de Icvendigen op maeltijden te verren. Want hoeiemant hoger van ftaet vrolijken.
De vierde tijd beraemt ter bezoeis,hoe bezwaerlijkerhy debczoekinkingen is de vijfde dag van de vijfde
gen geeft of ontfangc
briefje

deurvvaerder gegeven, die hetzijnen
meefter overhandight, met bekent-
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maen,

Op dien dag!

genaemtT'^o;?«.

,

7

na

Keizerrijk

Men

heeft

geftofieerde ïalen.

'er

volgens gewoonte, ten geen ander eind, dan om de berecht het volk
groote vrolijkheidlangsdeftratenen zoekingen daerintegeven.
D'ecrfte is gemein aen allen zonop de ftioomenaen. Hoewel by wijdaer men kan in
oorzake
der
onderfcheid
ter
ie veibodcredaen word
van d'onlieilen, die dikwils op het gaen en zitten, zonder iemant het
merkt fchdon de deur-wachter daer
water gebeuren.
dagh
nietis, om in te brengen. Meer na
De vijfde tijd is de zevende
van de zevende maen welke voor: binnen is een anderezale, degeheibequaem by hen gehouden word,)mezaIe genaemt voor bloet veren de negende dagh van de negen- wanten vrienden en goe bekenden,
de maen. Op deze dagen bezoeken Aldaer blijftmen, zonder verderin
ter oorzake des vertreks
deS'inefen elkandre, en zenden by- te gaen
Hui
welk dicht
dat 's van vrouwen
zondere gefchenken na de eigendaer zelfs de huisdaer neven is
fchap vanieder feeft.
Behalven op deze beftemde da- genooten niet derven ingaen t'en
gen
doenze ook bezoekingen opi zy zeer klein of jong.
De huis heer gaet de genen vinop luiweuitvaerten verhuizinge
zoonen
den
die hem d'eere doen van te bevan
lijken op de geboorte
of
zoeken in de buiten zale en neemt
op het verkrijgen van eenig ampt
trap van geleertheid, op hunne ge- hen by de hand.om hen te doen fitten
buoi te-dag
op hun vertrek buiten op ftoelen, die hy hen zelf voor zet.
'siands, en wanneer iemant in het Niet tegenftaendedaèr veel zijn, en
zevende jaer van zijnen ouderdom deze vervolgens hem een floeleaen
en de zijne zetten,
treet. In deze voorvallen moet nooit bieden
Eenen iegelijk word de rang gede bezoekmgh zonder eenige ge
geven, die hem toekomt zonder
fchenken gefchieden.
Zoo iemant een lange reize aen- achtte nemen op de waerdlgheidof
neemt, al zijne vrienden bezoeken ftaet van zonen of neven maer
hem, met hem op zijn vertrek ge flechts op den ouderdom. Zoomen
fchenken te geven:gelijk dees weder- die niet weet, hy moet gevraeght
om t' zijner wederkomlle aen allen worden.
De huis-heer of meefter van den
de bezoeking en gefchenken geeft.
De zieken worden ook bezocht, huize, neemt altijds de laetfleplaetmaer niet verder dan tot aen de deure. fein. Nadat zy alle in den rang ter
Zelden treden de bezoekers, 't enzy zeetgeftelt zijn word hem Theezonderlinge vrienden, ter kamer in.
drank toegereikt, indezeltiieorde.
Met de grootlle naeukeurigheid gelijkze zitten,
en netheid doen deze eerbiedeniflen
In" eenighe landfchappen
hoe
en bezoeking de fcholieren aen hun- meerder drinken men de bezoekers
hoe grooter eere hen genemeellers, de gemeente aen hare aenbiet
overheid
de onderdanen aen den fchiet maer niet in het landfchap
Keizer: want op zijne geboorte-dag, \a.nHiificheu: daer het voor een overop de vier zaizoenen des jaers en daet gehouden word; meer dan drie
op de voornacmfte feeften
zend mael te drinken,
de Onder-koning en al de MajeilraBoven 't drinken word denvrienten van ieder landfchap, eenen ge- den fruit, met eenige iekkernije
zan t ten hoove om den Keizer te be- voor gezet. Na genomen af fcheid
zoeken uit den naem van hunnen van het gezelfchap doenze alle de
perzoon. Die geduurig te hove zijn, gewoonelijke groetenis aen den huis
zoo wel geleerden alskrijgs-bevel- heer, metbeda/iking voor zijn goed
hebbers, gaen op die dapen zelfs in onthael. Daer na verzelthyhemtot
perzoonein't paleis, om hunne plich- aendeftrate, daer zy noch een andeten tédoen ^en zich in hunne verbin- regemene groetenis af-leggen zoo
tenistequijten.
zyte^oet zijn
maer drie zoo zy
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repaerc, in een diaegh zetel of in
een karofle gekomen zijn waer van

.„j

Taifing.

fchenken, dier de weg-fchenker verzekert afis, datdie niet zullen aen-

,

:

de derde aen de poorte gedaen word. genomen worden als dertig of veerEindelijk vertrekt de huis-heer ge- tig ftukken van damail, zijde ftofzwint ten huize in, om den gpneK' fen, eengrootemeenigte hoenders,
verlof te geven, die hem d'eerege- zuiker-riet, endiergelTjkfpijze. De
:

i

j

daen hebben van te bezoeken, te fchranderfte luiden aenvaerden deze
paertte Hijgen of in den draeg zetel koopwaren niet dan met bedingh
want zulx in zijn byzijn van weer te nemen dat men niet
te zitten
hebben wil.
zou onheufcheid zijn.
te doen
Die een gefchenk ontfangen zijn
Na dat zy opgezeten zijn komt
te
weer
ruch,
om
hen
volgens
huis-heer
gewoonte gehouden een
de
diergelijk gefchenk te doen
hetlaetlle vaerwel te zeggen.
uitgeDe bezoekers, na een Huk weegs zeid van eetbare waren die onder
zenden eenen vrienden gegeten worden, of dat uit
vertrokken te zijn
dienaer, met bewijzing van hunne een ander land gebragt word. Men
groet-pleging aen den huis-heer. Zoo erkent mede de gefchenken niet die
hetd'eerftebezoeking, of zoo 'teen zy de gefchenken van gehoorzaemperzoon van aenzién is hy is altijds heid noemen
zoodanigh de gene
verzelt meteenige gefchenken. Het zijn die geringen aen hoogen doen:
en fcholier en aen hunne meefters
is een feer gewoonelijke zake in Sina,
laken,
kleden,
hooftDefgelijx is een gewoonte
te fchenken
een
en andere ge- fluk zil vers te geven aen den paedje
hulfel van vrouwen
bruikelijke dingen als waeiers kou- of dienaer, die de gefchenken brengt,
fpijze
en gemee- volgens hare waerde.
fen, porcelein
De kinderen in het byzijn van de
nelijk het befte.
Zoo het een gefchenk is van eet- ouders: en fcholieren,by hunne meebare dingen en onder vrienden het fters luiftcrcn meer toe dan zy fpremoet beftaen uit vier zes of acht ken en nooit zullen jonge luiden
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verfcheide gerechten.

veel

fpreken ,is zoo vol eerbiedenis,tot eenen ander als nederigheid tot zich
zelfs want gelijk het by hen tegen de
regelen van gevoegelijkheid ftrijd,te
zeggen gby defgelijx is het te zeggen my. Waer over zy, om deze
woorden te mijden zullen zeggen ,

,

,

,

:

,

ken niett'aenvaerden of flechtseen
,

en het ander weerom te
Wel
is waer, dat zulx met
zenden.
bedanking moet gefchieden en met
ontfchuldiging door een Thie : welk
behelft van gelijken,'t geen men hout
en weer te ruch zend.
'tWortgepleegt onder luiden van
die pogen hunne eere te doen
ftaet
blijken, en t'efïèns de beurze tefparen tefchrijvenopeen Tbie de gefchenken, die zy willen doen eer zy
die zenden. Want gelijk men nooit
al aen neemt wat gefchonken word,
zoo fchrijft de geen, die wil dankbaer
zijn op een ander Tb/e 't geen hem
aenftaet en word dan alleenlijk aengenomen, 't geen op het briefje uitgedrukt ftaet.
Mendoet'erookinbeeldelijkege-

gedeelte

,

,

by voorbeelt

,

Jcholier.

,

bet voefler-kint en de

Een zoon fprekende tot zij-

nen vader zeit efe jongfte zoon:
fchoon hy d'oudfte der kinderen ja
:

,

reeds getrout

is.

Dienaers noemen zich onderdanen:parthijen voor den gerechte mif-

,

;

dadigen. Staet-julTersdes hofs,uitgezeid de Koningin en gelubden dienen zich in den Keizer aen te fpreken van dezen ftijle Dejlaej van
uweMajefleit. Andere noemen zich
dat'sVafaelen. Zelf wanneer
C/v»
alleenlijk de vrage is van iemands
zonder het
zaken te fpreeken

,

,

,

:

,

,

:

:

:

,

,

woorde gebruiken.

De ftijle en term van iemant aen te

Nooit magh een gefchenk gebragt
worden zonder Thie of briefje welk
het getal behelft van 't geen gezondenword. Het word voor gene onheufcheid gehouden de gefchen-

,

1

,

1

zijnen
j

perzoon raekt

,

heeft

men

zeedige woorden tegebruiken: geQj(l 2

lijk.

simeiüQ.

i

,
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namen, na den llaet en
gelijkvormighei: van hunnen ouderdom. Te weten, zy hebben vijfderverfcheide

een vaJet: fprekende van zijn
kint, en eenmeefier van zijnen leerling, zeit gemeenelijk: Mijn kleine
lijk

.

xoon

Mijn

:

kleine fcbolier.

Ten

j

j

\

te-

gendele een zoon fprekende van zijnen vader of dienaer van zijnen
meefler ze2;gen vader en meeller
van den huize.
Wat andere luiden belangt die
wordcn met eerbare namen en tytegelijk donzen
l2n aengefproken
hier te lande elkandre met den tytel
van mijn Heer, inzonderheic byluiden van opvoeding. Ja, dat meer is,
de Sinefen zullen noit iemant noemen , zelfs geen middelbare luiden
en van lager ilaet zonder tytel van

I

:

1

,

j

j

,

|

;

I

,

,

,

eere.

Eenwaert of gafthouder noemen
zyC/vw6V« A/j, dats's,M<j» of Heer

,

;

;

,

namen. D'eerfte is de toenaem,
dienzy, zonder feilen van hunnen
vader krijgen
maer noit van hunne moeder
nochte van hunnen
grootvader ,van moeders zijde. Ten
tegendele ontfangt de vroudenhaeren van haeren man. De tweedeis,
dien zy den kleinen naem noemen,
en de vader hen geeft, wanneer zy
nochkleinzijn genomen van zeker
dier of bloem of diergelijk ding. Niemant dan de vader of moeder mag
hen met dien naem noemen. De dernaem is die van de fchole, dien de
leer-meeilcr hen geeft. Deze,gevoegt
by denvoornaem,maekteenkoppellei

i

naem, daer de leer-meefter en zijne
van dan huize : een fchipper, opzien- leergenoten hen mede noemen. De
dervan'tfchip: een muil dry ver de vierde is dien zy aennemen met de
\

j

,

groote roede;
willen honen
dat

's

,

maerwanneerzyhem hoet of bonet vanhetzeftiende jaer
heten hem Kankio, tot het achtiende want gemerkt dan
:

,

iemant gemenelijk huwelijkt en een

vervolger der voeten.

De voornaemfte

bevelhebber van

vrouwe trout, trouthyook, zoo te
zeggen een nieuwen name die de
letter genaemt wort
met dien noe-

noemt men Groote
den huize
Meefler Dienaers van den gerech
men hem luiden van allerlei flagh
te, endiedeMandarijnsverzelfchapof
luiden
te paert
hoe- uitgezeit knechten,
pen, ridders
De vijfde is de groote naem die
wel zyaltijts voeteren.
Al de vrouwen worden Tafao ge- genomen wort op het uitgaen der
noemd, dat'sgezeit, nichten; waer jeucht. Een iegelijk mag dien naem
door die het woord Tafao niet wel we- gebruiken uitgezeit die den zei ven
ten uitte fpreken zeggen in plaets voert, en de vader, die noit dien noevan Tafao,Balais,\\Q.\kt een zelffle be- men.
diedenis heeft.
Wijders, de by of toe-namen zijn
Totbezondere vragen en eyfchin- niet weinigh minder, dan by ons:
gen na dingen, die zy begeren te we- want men heeft 'er gene duizent.
ten, zijn 'er ook byzondere termen, Niemant is geoorloft een nieuwen
gelijk Lenlam
toe-naem te verzieren
dat 's edele zoon
maer moet
wanneer men na eenen zoon vraegt? t^ntn der genen hebben, die door
en Lingai dat 's dierbaere liefde, in een aeloud gebruik aengenomen, en
het vraegen na eene dochter.
daer en boven van de voorouders des
vaders en niet van des moeders zijde
te weten den ftaetvan eenen
kranke, zeitmen niet Hechts, hoe herkomftig zijn: 'ten zyby geval ievaert hy
maer hoe vaert Queiyam, mant onder een vreemt geflacht ge,
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dat 's

,

\

raekt

zijn edele ongefteltenis.

is.

j

Perzoon van lagen ftaet, en met
clkanderbekent, noemen zich ///aw
dxVs, broeders : maer goede hekenden,
flechtsg^yenw)/. Bynazoo naukeurig, en dienft: plegend als in de wijze van omgang en aenfpreking, zijn
ook de Sinefen in het aennemen van
,

Groot vermaek fcheppen ook de
]

|

i

1

Sinefen in danferyen, inzonderheit
hetvrouvolk.die met haere lange klederen en kleine voeten nieerfchijnen over de vloer te zweven als te
,

,

danzen, metnueenfprongvoor, en
danachterwaerdste doen: zomtijds
ter

.

,

VaHSin.r.

flfTji[iri<i.

terzijde; zomtijdsin de hoogte, op
kunflig maetgeklank van verfcheide

Zy weten ook met de
armen, omhooghgeflokenjgeeftige
bewegingh en met 't zamen klappen
van handen een verwonderens waerdighzangkundigh gelukte maken.
Bywijle brengen zy etlijke dagen
achter een in deze oefeninghdoor
zonder nochtans iet te nuttigen dan
een kopje Thee.
Onder deze fpeel-tuigen, byhet
danzen in gebruik is wel het voornaemfte zeker ront berd vol klinkende (liften, welk op een ftijl in 't midden (leunt. Een fpeelder zit gemenelijk daer nevens
die met twee (lokjes, in ieder hant een, eenzeerkun(ligenmaetop het zelve (laet: waer
na de dans gericht word.
Ouhnx was de muzijk of maet-

fpeel-tuigen.

,

,

,

,

Martij».
Hiflor.

Sin».

zangbydeSinefen uitflekend, volgens getuigenis van hunne boeken,
die de zelve doorgaends zeer hoog
roemen en der zelve vont Tunchi
toefchrijven een landvoogt van den
eerden Keizer fp/;/.
,

,

49:

De grooten zelfs achten dehedendacghze

en gebruiken die
naeulix buiten de tooneel-fpellen
De Sinefen zelfs beklagen jammerlijk den ondergang van dezekund:
en des te meer, naerdienzy boven
gemeen by den Filofoof Kungfut geprezen wordt; dewijl die loogent,
dat zonder muzijk een (laet kan wel
beftiert

niet

,

worden.

Alde muzijk-kunft, volgensTribeftaetinhetgeluidvan eenerhande (lemme en is den Sinefen de
tweedraghtige over een koomingh
van verfcheide (lemmen geheel onr
bewud. Zy fcheppen nochtans groot
vermaek in hunne muzijk, die ons
gehoor ten hoogde verveelt en laten
zich voordaen daer in groote meederstezijn.
Ten tegendeele zijn by hen ver-

gaut

,

:

,

fcheide fpeel-tuigen die uit verfcheide doffe bedaen, in gebruik: daer met
fnarenvan rouwe zijde, inplaetswy
,

met yzer
ofkooperopgefpeeltword ja weten
ook genefnaren van darmen te make.
die van darm'en gebruiken

,

-.

Qjq

3

Zy

.

:
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Zy hebben ook andere fpeel-tuigen van kooper als klokken van
verfcheide geftalte en geklit, na de
mate dergroote, welker maet-klank
nietonaengenaemis, enfchierzoodanigh, als die vandefpeel-klokken
hier te lande op de toorens.
zijn by hen ook
Behalve deze
fchelletjes en cymbalen in gebruik, en

1

i

,

j

'

,

onacngenamcn toon
!

,

Van hout maken zy ook verfcheidie
de berdekens of klap houtjes
ruim of los aen elkandre vaft zijn en
met de vingeren op het getal geflagen worden,
Onder de fpeel tuigen, die door
aedem, geeft ofwint maet-klank geven gelijk daer zijn fluiten en trompetten fpant zeker orgel de kroon
welk in fatfoen maer niet in groote
het ons eenighzins gelijk is ; want
het is klein, en beftaet uit verfcheide pijpen in maniere van een ruifchmet welke de Bofch-god Pan
pijp
word afgeniaelt. Hier in met den
mont geblazen, ontftaet daer uit zulk
een aengenaem geluit, dat dit flagh
van fluiten fchier alle andere vonden van fnaren of pijpen overtreft,
DeSinefen, zoo óV/«f rf'o getuight,

zoo het

geeft,

wel gefpeelt word.

Het

hiitklinkende platen van fleen ;defgehjx trommels van vellen, niet ongelijk d'onz en.

vijfde flagh

gemaekt van

is

hout deze zijn niet anders dan zekere klap-houtjes of hertjes, die zy
tegen malkandre klappen. Zelfs de
Bonzien hebben niet dan een klein
:

daerzy namaetopflaen.
Hetzefte flag word met den mont
gefpeelt en zijn fluiten van twee of
driederlei zoort
daer zy volmaekt
ftaei op fpelen
beneven een ander
bert,

,

:

,

,

:

fpeel-tuigh

I

met pijpen

in eeniger

,

maniere als onze orgels ;maer is veel
kleinder. Het word in de hand ge
dragen en geeft in het fpelen met
den mont daer op een wonderlijken
aengenamen toon: ja luid veel zoeter, dan alle de fpeel-tuigen tezamen.
De Poëfije of dicht kunfl , is by de p(,^,j;V.
Sinefen een zeer aeloude vont
en
bevangt verfcheide gedichten in ^Zl'J*'
verfcheide maten. Al deze beftaen smic.
uit een wettelijk getal van letteren of
tekenen en orden van vijf ftemmen
of woorden onder vijf boeken van
gedichten waer aen de geleertheid
der genen die na waerdigheden in
den ftaet dinghen, getoetft word.
Het een is in het verklaren van de
goede enquade werken der aeloude
vorften zoodanigh bezigh dat het
den quaden een fchrik en vroomen
een prikkel tot deugt geeft.
Men heeft 'er ook vaerfen van
bloemen gewaflen en diergelijke
ftofle
hoewel niet vermengt met
beuzelingen of vercieringen, gelijk
onze Poëten gewoon zijn te doen;
want de Sineefche gedichten oogen
alleen hierop, om door d'onderlinge
,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

I

willen dat 'er zevenderlei fpeel-tuigen zijn die de meefte over een ko-

:

,

,

:

,

,

,

!

;

uitgezeit dat
en klaroenen gelijkt
het eind neerwaerds hangende breder is: en men daer op flaen moet.
Het derde flagh is van vellen ge- gevoegelijkheid der natuurlijke dinlijk onze gemeene trommels
die op gen decieraetder zeden teleeren.
verfcheide wijzen gemaekt, en eeniDaer loopt ook iets vandeminnegezoo groot en plomp zijn, datzy rye onder maer zwijmt en riekt of
o|D een ftuk hout moeten ftaen , om aerd meer na de kuisheid
dan na de
daer op te fpelen
want
dertelheid van onze Poëten
Het vierde flagh isgefpannen met over al word groote zorge voor de
fnaren van zijde, gelijk onze fpeel- eerbaerheid en tucht by hen gedratuigen met fnaren van darmen. Daer gen.
:

:

:

•>

'

,

minge met des menfchen ftemme
hebben volgens welke aenmerkinge zy ook zoo veel fpeel-tuigen uit
gevonden hebben
D'eerfte zijn van metael, gelijk
klokken en fchelletjes.
De tweede zijn gemaekt van fte
nen, en een, onder andere, van jafpis,
die niet qualijk na onze trompetten

eeneenige: en worden met een llrijkflokgefpeek. Het grootfle en meed
geachtfte van allen is zeker fpeeltiiighmet zeven fnaren welk geen
,

,

-

zijn 'er die drie hebben,eenigeflechts

,

:

,

,

:

\

j

j

De

ai

i

:,

va» Si»a,
DePoëfije, xoïgejis Seme^o ,ist'allen tijde zeer hoogh in S/^ci geroemt
geweefl. Toen Sina veel Koningen
had, des Keizers Vafalen, waren
die verplicht wanneer zy om de drie
,

beu ijzen, denzelven vaerfen en

:

met het achtfte het eerfte vaers
magh het hebben en niet hebben het
:

:

is

,

uit

,

,

,

Defgelijx ftellen

metende
iyllaben

zy tezamen, en

vaerfen door het getal van
of letter grepen die zy
,

woorden noemen want ter oorzake de ganfche tale des lands nietbe:

dan uit enkele letter -grepen:
zoo is, by gevolg een letter-greep en
woordeenen het zelffte, die door
een eenige letter gefchreven, en door
een eenige letter -greep uitgefprookenword waer doorkomt, dewijl
de letteren van een zelffte fatfoen
zijn
dat de meenighte der vaerfen
r.ooit beftaet
dan in het getal der
flaet

,

:

,

,

letteren

:

en

men zoo veel letteren

in

een vaers moet hebben als 'er lettergrepen zijn, dat is te zeggen, vijf. zeven of elf in plaets by ons alle deletter-grepen van een vaers by wijle begrepen zijn in een of twee woorden:
welk nietkan gefchieden in deSinefe
tale
daer alle de woorden van een
eenige letter, en van een eenige let,

:

,

ter-greep zijn.

Daer zijn veelerlei rijmen waer
onder acht de voornaemfte zijn. Tot
een ftaeltje van de andere zaleen
:

,

kunnen dienen.

De

vaerfen van deze zamen-ftel-

genoech

,

dat de letteren van het

derde vijfde en zevende onder
elkandre over een koming hebben.
Maer daer en boven moet ook de eerfte letter van het vaers der genen die
overeen koming hebben, overeen
komen met het eerfte van de andere:
de tweede, met de tweede.
Deze over een koming beftaet niet
in rijm-maet ; maer in betekenis:
zoo dat indien d'eerfte letter van het
tweede vaers betekent eenenbergh,
water, vuur, ofeenigh ander dingh,
wat het zy, d'eerfte van de vierde
moet een zelffte zake betekenen
defgelijx al d'andere volgende in het
geheel vaers. Deze zamenftellingis
met nietmin zwarigheid, als kunft,
vermengt.
In het dragen van laften en zwaerten
zijn de Sinefen. ook zelfs de
boeren, zeerfpits vondigh. Zy weten groote ftukkengefchuts, ftenen
en diergelijke zwaerten zoodanigh
ter weder zijde aen bomen te handat zy de zelve ook door de
gen
englle kaken der bergen zeer lichtelijk over voeren. En hoewel eenige
voorgaen andere achter aen \o\.gen, enveele fchredenvand'aengehange zwaerte afgaen zy' weten
evenwel de zelve met boomen en lijnen der wijze gelijkelijk te deilen
dat ieder by na een even zwaren laft
te dragen heeft, 't zyhy een weinigk
verder af nader by is.
In dezer wijze ziet men de Sinefen heeie marmer-fteenen ja heele
zom.mers met kleine moeite op hunne fchouderen voort-torfen.
Defgelijx zijnzy zonderlingh behendmg in het dragen van kleine laften op Ibaet: 'tzyeen alleen op de
,

,

,

,

:

moeten ten getale van acht
ieder van vijf letteren, en twee

:

dichten toe te brengen, die mwaerde en in gebruik in hunne koningrijken waren ten einde de Keizer daer

,

:

,

ge-

van hunne zeden en voortgangh
konoordeelen, dien zyindiergelijke werken deden.
Het g.ootfle voordeel engrootfte
nut weik de Sinefen daer uit getrokken hebben is die groote zedigheid
en onvergelijkelijke matigheid die
want
hunne fchriften behelzen
zelf niet een letter vintmen in alle
hunne boeken nochte in alle hunne fchriften om daer de befchamelijke deelen der nature mede uit te
drukken.
Zy hebben verfcheidcn (lagh van
Pol'l'ije, met orde, rijmentuuchen
fte.Uinge van vaerfen.

,

zijn

en twee over een komen.
Het tweede vaers, om een voorbeeld te maken moet over een komingh hebben met het vierde het
vijfde met de zefte
het zevende,

hem gehoorzaemheid quamen

jaer

ling

i

,

,

,

,

,

fchouder aen een ftok met den laft
op ieder einde gelijk in de naeft volgende af beelding te zien is of t\\ ee
en
,

,

:

:

Serde

49^

Gezatififchap

en twee met een dok op de fchouder
en de laft in 't midden.
In'tLanfchap van Pekingïijn zekere wagens in gebruik met een rat:in
dier wijze gemaekt, dat eenperfoon

,

ria 't

Keizerrijk

midden

en gelijk op
een peert zit twee anderen zitten ter
wederzijde. De voerman of wagenacr drijft met hand-boomen de wagen wonder gezwint en veilig voort.
deflelfs

beflaet

:

Tijt-reJ^ening.

E burgerlijke

dag of de gehevan dag en nacht, hier
te lande in vier en twintig
of in uvee mael twalef uuren,
isby deSinefen als ook by de Tungkinders flechts in twalef uuren verdeilt te weten de dag begint by hen
re twalef uurend es middernachts, en
eindigt ter zelffter uure des volgenden middernachts: zulx een eenig
Sineefche uur twee van d'onzenbegrijpt. De Sinefen beelden d uuren
niet door zyfer-getalen maer door
byzondere tekenen uit: die by hen

V.

:

j

1

1

;

»>idder-

nuchts.

Cu of Efy.

en

3-

10.

;

4.

en

f.

Teu.
6.

en

Vurtn des

7.

middags.

en II. uur.

heeft in Sina gene uurwer- zupag.

ken, nochzantlopers;maerinplaets
van die water lopers, gelijk reeds te
voore verhaeltis.
Van gelijken verdeilen de Katayers,
volgends A'^///orf'i« en t//fg^f/g, neef
\anTamer/aeM den burgerlijken dag
en noemen eenen
in twalef uuren
iegclijke dagh met een algemeinen
,

:

By ons de
nurtn des

9.

Men

,

aldus uitgefproken worden

en

2.

Hai.

S/o.
8.

Xin.

Fi.

i.en2.

le tijdt

,

'^+-

,
,

.

,

van Shia
ten

,

volgends de vertaling van /obcm

Graef\ uil VlegBei^h , zijn de namen
van d'uuren der Katayers , Zeh Gjin,
Vou , Fi , Shïn,
Tiïi , Mait , Gjiu , Siz
,

,

Ton

,

Sn

Cbai.

,

Wat de

aen de orde en fdiikking zelf handen.

Hunner kracht en werking verklaren
zydoor 't teken welk een der vijf Si:

nacfche ekmcncen,of,'tgeen het zelffte is
e^QïiQn der vijf planeten bediet.
De voorzeide tien letteren, J^j« geheten zijn zoodanig vcrdeilt, dat twee
,

of jaerrekening belangt:
een Cirkel van 2Chebben
Sinefcn
de
tijt

,

zy VeMnoQ- altijds op een ecnig element flaen.
Keizer Hoa^gti die desjaers voor
men, waerby zy dentijdtof Zonnejaren rekenen. Na den omloop van de geboorte des Heilands twee duiden reex dier jaren.komt de naem van zent zes hondert zeven en tnegentig,
hetzeUfte jaer weerom. Ieder dezer begon teheerfchcn, was de invoerder
ftig tot zcflig jaren

,

die

,

wort niet doorcyfcr-ge- van deze zeftigjarigc Zonne-kring
maer door twee tekenen of gelijk zijn eerfte landvoogt Tafja de

zeiiig jaren
rallen

;

,

letteren uitgebeelr.

D'eerfle

worden voltooider. De naem van

met een algemeinen naem Can
noemt,

met dit
.

d^z's wortelen oUl^rnmcn,
'<%"

Ki,Ken, Sm,Giu,Quei.

"^

en

ceken afgemaek:en aldus by

de S'inefen genoemr. A'/d,2/, PlngXiffg,
p;u,

,

ge-

ieder jaer,.
begrepen in deze Cirkel, luid aldus :

Deze lette-

ren of namen dienen nergens toe dan
tót de volgende zamen- koppeling,
met de tweede letteren.
D'andere letteren of tekenen zijn
die van detwalef uuren voornoemt,
IJic deze tweederlei letteren of namen, met elkandre te zamen voegen,

ï.

Kia-cu.

31-

Kiav.

2. Tl ck'eh.

32. Ti-vi.

6- Ping-yin.

33-

4. Tifig-mah.
f.

Pi'^g-xi».

34. T'mg-yeu.

Vuxin.

6. Ki-sü.

3f.

Vusio.

3<J.

Kï-hai.

'

7-

Ken-v.

3 7.

Ken-fu,

8.

Sin-vi.

38.

Sincldeu.

9-

Giu xin.

Gin yin.
40. Quei-mab.

10.

39.

Quei-yeu.

II- Kia-sio
Tihai.

wort deze zeftig jarige Cirkel ge12.
maekt; te weten deerfte met d'eer13fle, de tweede met de tweede te zamen te huwen tot dat men weer aen 14.
ifhet ein Je komt, welk eindelijk na ver1 6.
loop van zeftig jaren weer gefchiet.
17.
Behalve de Sinefen door een zeer
18.
aeloud en gemein gebruik voorname19lijk de zonne Jaren, by deze Cirkel
20.
rekenen, tellen zydaer by ook hun
2T.
dagen en weken: want ieder dag des
22gehelen jaers is begiftigt, door een ge-

41. Kia-xin.

Thig-cheu.

42
43
44

Ting-vi.

Vu-yin.

45-

Vu-xin.

Ki mab.

4<J

Ki-yeu.

C'tnv.

47
48
49

Ken-sio.

Queï-v'i.

j-o,

Quei-cheu.

,

F'/ng-cu.

Ti-sü.

Ping-v

,

durig vervolg,met de zelf fte zeftig namen t' elkens met herhaling van den
beginne af,na't eindigen van de laeftc.
Ja willen de Sinefen dat zy kunnen

Ken xin.
Sin-su.

2r

Gin-^u.

Kia-xin.

Kia-yin.

Ti-yeït.

Ti-ma o.

fu.

Ping xin.
f4 Ting sü.
ff- Vu-v\

Ki-ch'eu.

Ki-TJÏ.

23- Pinsio.
24. Ting-bai.

:

Sin-hai.

Fu

Ken-xiM.

27. Kenyin.
28. Sin-mab.

de koppelingen dezer lety8. Sinyeïi.
teren, niet alleen den naem en hoeda29. Gin- xin.
S9 Gin-sio.
niglicid des jaers ; maer ook de ver60.
Quei-hai.
Qtiei-su.
30.
borgene bewegingen van't geheel jaer
Wijders,deze zelve Zonne-cirkel is
en van ieder dagh, uit den hemel op
deze onderaerdfche geweften ; van met driederlei namen, na de drie-vougelijken de eigenfchappen der natuur- dige orde onderfcheiden te weten
lijke dingen. Want deze tekenen ge- zy ftellen een opper, midden en onlijk zyzeggen,zijn zoodanig gefchikt der Cirkel. Deeerfte XangVen dat 's,
engcordent, dat, zonder ooit faling hoven zamen-ftelling de tweede Chung
des Cirkels , de loop der fterrcn en ;vtf,dat's, midden zamen ftelling: de
hoedanigheden der elementen flcchts derde Hia Ven,oionder zamen-fteiling

weten

,

uit

:

,

,

:

Rn

En

:

Derde Gezandfchap

4p 8

En aldusnaverloop van honderten
tachti2;jaren,kerenzy weder tot 'teerfte begin of aenvang der tijt-rekening.

m V Kehenijk
na den aerdt des heerfchenden
diers. Evenwel isd'aenvang van uuren, dagen en jaren, by deze en by
d'andereSinefeneen endezelve.
De namen der uuren dagen en jaren dezer volken zijn deze:
toe

i

1

|

men boven

,

de drie
weten,
te
kringen
en zeftig jacrige
onderde,
en
de middenlle, opperÜe
of, boven hun geheel van hondert ^^^ ^.^^ ^^^^^
Van OoflcrTurksn.
panjcr^.
en tachtentig jaren een groter maet jh,.
Kefegii
Nee
van tijt begeert de Sinefen dcfgelijx xu
Oth
Katayers zoo Nafirodin en Uleg-heig }^ieu Oefi
duizenc
tien
Pars
een
Tona
gebruiken
Hu
getuigen
noemen.
Tauxkan
Ouwe
\Tu
getal, welk zyTrfw
Loui
Want niet tegenftacndc de Sincfcn Lum Tats
Tilan
heerfchappyen
My
de
xe
van
hunne tijden
byvan
Tund
gelijk
Oema
Ma
hunner Keizeren ,
zondere tijdt-rekeningen aftellen , of 2dw Htfoefi Kou.i
Pïchin
afbrengen zoo gebruiken zy even- neu Sar
aenvang,
7ory
Dakuk
Ki
aelouden
wel ook een zeer
der
It
Keu Juo
namelijk van de eerde fchepping
Donquz.
dingen af en in dezer wijze volgens cheu 'jie
Wijders, zoo

,

j

i

: :

,

|

,

i

,

,

j

!

,

:

,

:

Rat of Muis.

I.

Koebeeft.
Tiger.

2.

Haes.
Draek.

4-

Slang.

6.

Peert.

7.

Schaep.

8.

3-

f.

^

|

,

:

I

,

:

door de

[

zeliftc

de voorbeelden .
fchrijversbygebragt.rekenenzydefes
lopenden jacrs , boven duizent acht

honderd

vier en zeftigh
,

delijk enoneindelijk gelijk,

bewim-

of met diergelijke grote jaren
d'omlopen, ondergang en herdellingen, die fy wilden zeer veel geweed te
zijn, bcpaeltofafgemeten te hebben.
De Sinefe boeren desgelijx de
Scythen of Ooder Turken, Japanders
en Tungkinders rekenen deuren des
dags, en zelfs de dagen en hun jaren,
in "een cirkel van twalef, met de namen van iwalef dieren: die wel, na
de verfchcidenheit der landtale , verfcheidc namen hebben maer evenwel een en de zelve dieren zijn.
Voorts fchry ven hun wichelaers en
waerzeggers of duivel-jagers aen ieinzonderheit van
der dezer tijden
dcjaren , zijn hocdanigheit en kracht
,

,

;

,

ir.
Hont.
Wilt Verken. 12.

noemen ook de

Ko-

hunner twalef uu-

,

,

pelt

gelijken

chinchïners ieder

9-

lO.

Hen,

volkomen ren met den naem van een der zelfde

'czesentachtentigftejaer van de lopende vijf en
zeftigfte Van of tien duizenfte,die ook
het zes en veertighfte jaer is van de
eerde zedigh jarige cirkel.
Want fchoon de meeftc Indifche
enSineefch Filofofen de werehvoor
eeuwig houden ; niet weiniger evenwel, die het begin der werelt, even
als d' eeuwigduurentheidniet weten
fchijnen dit zelfde onte bepalen
der een verbloemt en wonderbaer gegetal, gelijk onbegrijpbaer, of het einrd»J of tien duifenden

Van

Aep.

of diergelijke dieren: doch is het eerft
byhen een mol , de vierde een kat
d'achtde een haes, in plaets vaneen
ratofmuis,hacsenfchaep d' andere
komen over een.
By d'inwoondersdeslantfchaps van
Fokten, die een byzondereland-tale
fpreken.is verandering in defe namen
hoewel zy by na een en dezelve dieren betekenen , en die aldus luiden
:

Tfoe

Rat.

Bee

Goe

Koe.

Too

Bok.

Hou

Tiger.

Kau
Kee

Kat.

Peert.

Liong

Leeuw.

Jigau

Hoen.
Hont.

Tfoa

Slang.

Tijl

Verken.

Thou Vos.

De Sinefen gebruiken in alle cirkels
Tropifche zonne jaren , die zy van
den ingang der zonne in de vijftiende
graet

vanden Waterman af-rekenen.

In dit aenvang van ieder jaer dellen fy

hunne Lente
den
Stier het begin der zomer en na even
gelijken verloop van tijden de twee
tegelijk het begin van

gelijk in

de vijftiende graet van
:

overige getyen ofjacr-zaizoenen.
Maer zy verdeilen daer en boven
ieder jaer-zaizoen in zes gelijke delen :zulxzy daer in, met den loop der
nature gelijkzacm te volgen , op het
begin

GolMdi.
tamdtKAtay.

«

,,

:

,

'van Sina, ofTaifing.

^^^

begin midden en einde fchijnen ge- ring der tijden. Dies deze dierenzien te hebben ; verdeilende ieder riem gelijk zeker weer-werktuig is.
,

En zijn,

weerintween.
En aldus wort het geheel

jaer in

vier en twintig gelijke delen of byzondere jaer-faizoenen verdeilt als
ook de dieren-riem aen den hemel
met de zelfde namen en zoo vele tekenen, te weten, met namen, genomen van dehoedanigheit en verande:

ï.

Lie-chun

2.

Tuxui

3.

Ki»g-che

4-

Chunjuen

y-

Cing-nung

als blijkt,

deftukkenof

ve met de middelfte der onze overeen.

Deze

en twintig delen of

vier

Opheffing der Herfft.
Water der regen.
Beweging der kruipende dieren
Gedeelte der Lente.
Heldere klaerheit.

Regen der

7- Lie-hia

Opheffing van Zomer.

Siao-muon

9-

Mavgchung

II. Siao-xu

Ta-xu

13-

Li e cieu

14.

Chu-xu

dat

Grote warmte.
Opheffing desHerfts.
Rufte der warmte.
Witte dau.
Gedeelte des Herfts.

's

J.

ir- Pelu

16. Cieu-fuen

Koude

17- Hanlui
18. Xoang-Kiang
19. Lietung
20.

Stao-fiue

21

Ta-fiue

.

22.

velt-gewafTen.

Kleine vervulling.
Zaden der kruiden.
Stant van Zomer.
Kleine warmte.

10. Hia-chi

12.

Sai-

zoenen des jaers worden bydeSinefen aldus genoemt

6. Co-yu

8.

ver-

deilingen in dubbeld getal tegen d'onzen , en komen de beginfelen der zel-

Tung-chi

23- Siao-han
24. Ta-han

1^

Keizer Chuenhio , die des jaers
voor 's Heilands geboorte, tweeduizent vijf hondert en dertien begon
heeft allereerft den
te heerfchen
aenvang des nieuwen jaers op zekeren dag ingevoert , die tot noch
toe by de Sinclen onderhouden wort:
want als decs onder zijne Regering de gcbuurfchap of zamenvoeging van vijf dwacl-fterren aen den
hemel ten dien dage bevond op den
weken de zamcnvoeging van Zon
en Mane aengemerkt wiert
wilde
hy die dag voor den eerft:cn van dat
jaer gehouden hebben
en namaels
die dag en maent voor den eerften
van het jaer op den welken de zamenvoeging van Zon en Maen gefchiede
die de naefte aen de vijf-

tiende graet van den Waterman quam;
of gelijk Trigaut fpreekt d'aenvang
van ieder nieu jaerisdie nieuwe Mane , welke het naefte voorgaet of
:

,

volgt aen den vijftienden van Sprokkei-maent van waerook deSinefen
den aenvang van de Lente nemen :
want het nieu jaer en Lente neemt op
of
een zelven dag zijnen aenvang
:

:

volgens Semedo, het jaer begint met
de Mane die de naefte aen Sprokkel,

,

maent

is.

de Sinefen vinden keuom veel meer van dezen, dan
re
van eenen anderen tijdt het nieu
jaer te beginnen dewijl , gelijk zy
zelfs zeggen, wanneer de Zon in het

Wijders

,

:

dau.

Nederdaling der dau.
Opheffing van Winter.
Kleine fneeu.
Grote fneeu.
Stant van Winter.
Kleinekoude.
Grote koude.

,

,

I

!

,

:

I

I

midden van den Waterman
eerft.

,

is,

dan

de bevroore wateren ontlaten,

I
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Het gewonelijk

alongedierre en 2ijdvvurmcn herborcn worden: want dan begint ook de

de Hemei of lucht zijn krachten tegen deze onder aertfchegeweflen op
nieu weder te tonen dan luikt d'acrde met groente en bloemen op, en
menfchen en dieren krijgen een nieu
weezen.
En fchoon de zamenkonifte van
zon en maen niet op een zelven tijdt
gefchiet;macr het verfchil ontrent van
drie dagenis ; zoo hebben de Sinc.ÏQn evenwel geene tulTchen-ftellinge

{

i

!

van nieuws oprekenen en met elkandre te zamen fchikken wantzy hebben nochte willen
gene geduurige * dagtafels van planeten hebben;maer drukken alle jaers
tot ieder dag nieuwe, en verftuur en
de gedrukte door ganfch Sina niet
zonder grote onkoften.
Waer door de t voorkoming van
een eenig uur en etlijke minuten , die
de nieuwe maen in ons gulden getal
voegt, by hen inde jaeriixe rekening
herzetwort.

j

!

•.

,

f Anticipatie.

Met d'allergrootfte plechtelijkheit
wort by eenen iegelijk het begin of
aenvang van het nieuw jaer geviert
te weten op d'eerfte nieuwe, en weer
op d' eerfte volle maen door het ontfteken van toortfen en het aenrechtenvan velerlei luftvuuren, metbuf,

,

fekruit.

Sedertveel eeuwen herwaert, hebben de Sinefen een maen zon-jaer gehad.

aen ieder
van de zes manen wort
aen
d'andere zes negenen twintig dagen
:

gegeven
maer het fchrikkel-jaer,
welk alle driejaren komt, wort mee
een macnt van dertig dagen vermeerdert, en heeft derhalve driehonderc
vier en tachtig dagen.

Zy hebben ook over, te kort en
gemeine maenden zy houden ook
tufTchenftellige maenden, in dier wijze nochtans dat zy geene zekere
maent tulTchen vocgen:gelijk by ouds
de Joden altijts de twede maent daer
toe aen kant zetten
maer vinden
door eengewonelijke rekening uit,
die zy tot een tuflchen ftellige maent
maken want hun twalef tekenen des
dieren riemszijn zoodanig gefchikt,
dat de viflchen altijts op d'eerfte
maent: de Ram op de twede d'andere tekenen vervolgends op d'andere maenden komen
zoo dat geen
maent van zijn eigen en toegevoegt
teken ledig kan weg gaen.
Maer dewijl om het twede of der- Martij».
de jaer gebeurt , dat d'een of ander
maent uit zijn toegevoegt teken
fchiet , hier om wort die maent op die
wijze tufl'chen gevoegt, dat zy den
naem van de voorgaende maent aenneemt
waer door daer na het volgend teken op de behoorlijke maent
komt.
,

[

alle jaers

:

rides.

derc vier en vijftig dagen

:

,

* Ef'heme-

fenverdeiltintvvalcfmanen, inpiaets
het ons in maenden, en in drie hon-

:

:

planeten

bydeSine-

dertig, en

:

nochteonze negentien-jarige Cirkel
van node gemerkt zy den loop der

jaer is

;

-.

!

j

:

j

j

;

j

j

:

De namen

dezer manen en

't

getal

der zelver dagen zijn de volgende

Eerfte

Tweede
Derde
Vierde
Vijfde

Zefte

Zevende
Achtfte

Negende
Tiende
Elfde

Twalefde

z\i»Sr,uj,ofTj}fi»^.

Mcn2eit/«wc/.'/,eenLandvoogtvan
den eerden Sinccfchen Keizer ƒ o/v,
twalefvaten.na het getal van de twalef
maenden des jaers van Cyprifch koper, door een wonderbare kunfljieeft
doen gieten -.wanticdervuidehy met
zeker onbekent poeder in dier wijze,
dat het indezamen-komfte zelf van

J.QJ

Xyl/eu Lie geheten

uitgeweven worr,
is naulix geloollijk.
Want nae dat zy
door de genen, diein 's Hemels loop
ervaren zijn,gemaekt is,\vort dezelve
aen den opperftcn gezaghebber der
vviskunft overgelevert , om onder-

,

,

zocht te worden: zoo deezhaer voor
goet keurt, hylevertfe aen den groten

ZonenMaen.opheteindedermaen, Kaetshooftman

der zeden over en
deesdanaen den Keizer vele affchriften der zelve. De Keizer zend op ze-

;

aenhaervattoegevoegt, van zelf tot

|

verdween. Deze kunft (lellen zy
noch heden in 't werk inzonderheit
dan wanneer zy ga flaen, in welk oo
nict

:

keren gezettendag.met groten toeftel
en pracht, in tegen woordighcit der O-

:

,

genblikdeZoninde vijftiende graet verhedendesgchelenhofs.nagewoo.-. .""'"'
"'
van den Waterman treec. Dan dit poe- nelijke plechtelijkheden,
een aifchrifc
der verdwijnt heden niet van zelf; aen ieder Landfchap desKeizcrrijks,
maer ftuift op door het invallen van door openbare lopende boden aleenen (leen in wiens vallen zy tege- waer d'opperde Majedraet of Racd
na welk gedeelte der van 's Keizers inkomden de zelve
lijk acht geven
werelt het poeder gedreven wort. met grote onkoden doet drukken en
Hier uit meinen zy het aenftaende onder de gemeente uitgeven. Niezaifoen des gehelen jaers te kunnen mant vermag op zware pene iets in
dezelve, 'tzymetbyofafdocn, verte voore fpellen. In 'erdaet wort het
graeu door dit bedroch om den tuin beteren. Ja heeft ook de geen een zelfde pene te verwachten die eenafgeleit. Want de (leen vak na welgevallen en believen dezer bedriegers, fchriftop zijn eigen hand doet drukwanneer het tou daer hy aenhangt, ken en uitgeven. Een heilzame geby een klein vuur in dieoogenblik woonte en prijzelijke maniere: namedes tijts waer in zy het dof door het lijk,ten einde een ieder zou weten dat
vallen des deens willen doen opdui- zulx een gunde of weldaet van den
ven, allengs is afgebrant Zoo het dof eenigen Keizer zy :nochte, 't geen gena 't oode drijft, dan beloven zy zich menelijk gefchiet, nergens eenig vervoorfpoeten eenheilzaem jaer on- fchil in het gadaen des gehelen jaers
bewud midlerwijle dat het dof by influipt.
D'eerde
die deze wijze van de
geval door de wint bewogen wort,
welk zy willen door het een of ander Almanak door het geheel Rijk uit te
j

'

'

'

'

:

,

:

,

,

,

,

,

i

I

.

\

:

i

,

j

,

f
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nootlot ofGodheit gedreven te wor-

geven ingevocrt heeft

,

j

Chuenhio

den.

Met hoe groot
koden

een

ftaetfic

en on-

alle jaers in Sina d' Almanak,

,

die des jaers

was Keizer
voor 'sHei-

lands geboorte twee duizent
dcrt en dertien

vijf hon-

begon te hcerfchen.

Wetenfchappm en I\pnjlau

An

Semedo.

de wetenfchappen der het welvaren vanden dact betre(ren)
men niet dan niet dan ter loop handelen. Zoo ook
duiderlij k (preken gemerkt de Jefuit Martijn getuigt leggen de
zoodanige Schryvers onder Sinefen in velerlei en volkomentheit
hen niet gevonden worden als Plato, van wetenfchappen by ons veel te
Arilloteles en andere Filofofen en wij- laeg
hoewel zy die veel meerder
zen der aeloutheit, die ordeenver- waerderen dan d'onzcn.
Hun voornaemde Oogmerk hctix. semeda.
deiUng in hunne fchriften houden.
Behalve dat zy van vele wetenfchap- t'allen tijde geweed middelen uit te
pen niet een woort reppen en van de vinden tot een heilzame en gelukkiviye en andere kunden (uitgezeit die ge bediering. D'eerde, die zulk een
•Sinefen kan
j

,

,

,

:

,

,

,
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weik ondernomen hebben,
waren deKeizeren /o/;/ Xinung, enj
HoAMgti. Deze van den beginne af|
genegen tot d' oefening der weten-;
lofTeli'ik

,

fchappen

zoo zedenftichtende

,

als

betrachtende, en hebbende daervani
gcmaekt, gelijk geheimeniflen door
getalen van even en oneven door zij,

,

hebben: want zoo groot een gevoclenhebbcndeSinefen vandegcenen,
diein dezedenkundeuitmunten,dat
deze volkomentlijk van ieder zake
een gezont oordeel kunnen vellen,
fchoondie verre buiten de palen van
hun beroep fpringt. Ja willen datnicmant vroom nochte rechtvaerdifi; kan
zijn
die deze Filofofye niet gcleert
heeft: waerom byde Sinefenecnen
het zelf fte is de letteren te beminnen

,
tekenen (telden wetten te za
die daerna van hanttot hant
door d'andere Keizeren hun navolgers, onderhouden wierden, en dien- en vroom te zijn.
De Reken of Zijfer-kunft is by de semedo.
den om den ftaet te regelen tot aen
hetKeizerrijk van Cheu die in het elf Sinefen op den trap van volmaektheit;
hondert en drie en twintigfte jaer, wat belangt de kennis der viere voorvoor degeboortc des verlolTers, be- name regelen waer van men de bewijzingen en afbeeldingen in hunne
gon te heerfchen.
In welken tijt Venuam en Checuam, boeken leeft. Wel is waer hen geheelzijn jonger zonen
deze getalen lijk d' Algebra onwewuft is ook oeuitleiden en deze tekenen ontzijfer- fenen zy niet dan zeer weinig deze
gemene wetenfchappen der getalen.
den in zeker boek gcnaemt Yecbim
Hun wijze van zijferen of tellen
door hen te zamen gcftelt: welkbegreep fraie onderwijzing en nutte lef- door hetgeheel Keizerrijk, en zelfs n.
degebuur-lantfchappen.is een gereetIe, voor alle ftaten des rijks.
Deze navolgende de voetftappen fchap, welk de Portugefen (j'wa,tr\Sivan andere Filofofen die na de Stoi- nefen Suon noemen. Dit is een zeker
fche wijze leefden , betuigden een bert , fchier vierkant, en verdeilt in
zonderlinge zorge voor de beftiering tien delen met kiene koper-draetjes
cn'tgemeinebelt, tot aen den tijt van die ieder zeven kralen of balletjes
Konfujio , die in orde bragt de vijf hebben, gelijk de kralen van een roozen-krans Deze koper draden zijn
boeken
die de Sinefen Vehim noe
men, en onder het getal van geheilig- ieder verdeilt in tween vijf kralen
of balletjes zijn om leeg , die ieder
de zaken ftellen.
Onder zoo veel brave wetenfchap- flechtsvooreenen genomen worden
pen, volgens ook Trigaut,7.ï]n de Sine- en twee om hoog , die ieder tien telfen fchier in de kennis alleen van len. Door middel van dit werktuig
de zeden-ftichtende Filofofye geko- en kraelen , met die verfcheidenlijk
men want de natuurlijke hebbenze te wenden en keeren , doen en befluiveel meer met verfcheide dwaUngen ten zy hunne rekeningen: welk ongeloofelijke vaerdig toe gaer.
verduiftert dan verücht.
Zoo Martijn getuigt heeft zeker Hi/iorshie.
Wijders de zedenftichtende lefTen
Zjelfs, uitoorzakezy van gene reden- Z/A-^.een lantvoogt van Keizer //ö^w^-/"*?kaveling-kunde weten , zijn by hen //,deSmeefchereken-kunftuitgevonmet gene orde van lere; maer fchier den.Hetgetalklimtookhy deSniefen
met verwerde fpreuken en redenka- op na de linke zijde, na onze wijze,
Deze wijze van rekenen , volgens
velingen befchreven
zoo veel zy
door middel van het ingeboorne licht den zelven,beftact in balletjes,aen eebevatten en bereiken
neyzer draet geregen waer van vijfNiemant onder hen zal zich op tien of twintig ryen uit het opperfte
de wiskunft of artzenije leggen die des berts op gelijke tuftchen-wijte
hope heeft van in de zedenkunde te neerwaertsgaen , en door een plankje
kunnen uitmunten die ook daer in in 't midden in dier wijze gefcheiden
tot de hoogfte trappen geraekt , ge- worden dat in d' opperfte orde ieder
wiflelijk hem dunkt den top van de draet twee kralen heeft,ieder der welSineefche gelukzaligheit bekomen te ke een getal van vijf doet ; maer in

fers en

men
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d'on-
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Tan Shia,
d'onderüe orde, welker bedek ruimer
is

heeft ieder draet vijf balletjes

,

:

ofTarJin^.

tot dat

hy gezont

is.
Zoo het voor
andere perlbnen zijn
zy maken
flechts twee zamen-mengingen een
voor des uchtens en een voor des
avonts. Zy vragen ook noit den kranke ot hem het hooft of ecnig ander
deel des lichaems zeer doet maerna
eenen tijt lang de bewecgenis der polfeaengemerkt te hebben, ontdekken
zy aenftonts het beledigde deel.
D'artzen verbieden noit water aen
den kranke ; hoewel het gekookt
moet zijn maer weieeten zulxzy
eenen kranke fchoon hongerig, geen
ecten geven; dan zeer weinig 'gelijk
zy ook.wanneer'ergeen luft tot ceten
is, den kranken daer toe niet perflen:

ie-

,

derder welker niet meer dan voor een
gerekentwort. Derhalve doen de Sinefen met grote vaerdigheidhun rekeningen, met de kralen heen en weer
op en neervvaerts na vereifch van
noot, te verfchuiven.
Wat de artzenye belangt,die is,volgens Semedo, by de Sinefen in hoogertop, als men zou mogen begeren,
ter oorzake van de groote meenigte
der boeken
die zy van de aeloude
fchrijvers hebben: want wat de onze

:

,

:

,

Art'^cnye.

:

,

:

:

,

noch toe zijn die in Sina
niet gekomen.
De Sinefen hebben geen gebruik
van aederlatinge koppen, zyropen, ter oorzake gelijk zy voorgeven
dranken pillen , noch veel min van wanneer het lichaem ontflelt is de
genees- middelen , door kracht des maeg zijn ampten niet kan doen en
vuurs macr werken alleenlijk door alzoo de verdouwing
die in dien
belangt

tot

,

:

,

,

,

,

,

:

:

,

enkele genees middelen, en ordonneren niet dan bladen wortelen , vruchten en zaeden: en ook al droog.
Ten dien einde zijn 'er merkten,

ftaet gefchiet

daer niet verkocht worden , dangenees-middelen , en winkels,alleen geftofieert met enkele genees -middedaer men zich na behoefte van
len
voorzien kan. Derhalve een arts, die
zijnen kranken bezoekt, doen hem
terzelfder uure zijne artzenye innemen zonder eenig recept voor te
fchrijven
of glas ofkroes te gebrui,

,

ken .By dien voorval neemt d'arts met
zich een aptekers jongen , beladen
met een gehele winkel te weten, met
een kafle van vijf laden waer van ieder verdeilt is in veertig vierkante
vakjes, geftofïeert met toebereide ge
nees-middelen. Zy weten wonderlijk
de pols t'onderfcheiden, en daer aen
alle toevallen der ziekte te kennen
ook de verheffing en vermindering
derpijne. Hoewei zy het nietaltijt
treffen, nochte alleartzen niet even
gelukkigzijn gemerkt een grootgetal zonder fludie en ervarentheit is.
Zy geven artzenye in zoo dra zy
de pols gevoelt hebben
zoo. het
voorden Keizer of Prins is, zy ma:

,

:

,

1

j

;

:

,

,

,

,

,

,

;

alle in

hoedanigheid en meenigte gelijk:
twee om den kranken in te geven , en
de twee andere , om die te bewaren.

,

,

:

zamen-mengingen

roepen te zijn door welk middel de
kranken de vryheit hebben vaneenen
anderen arts te nemen, wanneer d'arczenyen na hun welgevallen niet komen te werken.
Zoo ook de JeruitM.7r/i/« getuigt,
overtrefl^en de Sineleartzen d'onzen
volkomen in het ftukvan d' oefening
of uitwerkingh. Wel twifl- redenen
betrachten d'onzen veel meer, dan
zy lieden macr zy genezen weer
lichter en beter de ziekten.
Zy hebben zeer aeloude boeken
van denatuur der kruiden Henen en
bomen in een lichaem gebraght en
met afbeeldingen na de wijze van
Dioskorides ,\CTc\cxt
daer en boven
vervatten hunne oude en nieuwe boeken de tekenen uitwerkingen oorzaken en andere eigenfchappen der
ziekten. Merendeels maeken zy de
genees-middelen van enkele en ge
kookte. Branden en wryvingen zijn
by hen in gebruik; maer gene aederladie zy voor den grootftcn
tingen
miflag houden maer brengen liever
met vaft een andre verkoelende middelen het bloed, tot een behoorlijke
temper want met , zeggen zy om
dithctzopin depotzied, moetmen
:

:

vier

en

:

,

ken

altijdrs fchadelijk

,

tegen degezontheid is.
Noit komt een arts voor de tweede mael weerom , zonder weer ge-

ftrijdig

,

I

:

,

het

,
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hetuitgicten nlaer,zoo men het wil
dwingen het vuur onder weg nemen.
:

wonder

,

ofTa'ififig.

treffelijk te

bewerken.

Al
won-

over lang hebben zy uit rijs
der helder glas leeren maken maer
vandepolZulke treffelijke geboden
derhalve by het ons niet
ïcn beruftenbyhen, dat zy door de is bros: en
hoewel het nochkennis der zelve by wijieook verbor- te vergelijken
komt. In de fchilby
dacr
zeer
na
tans
bemerken
ge zweeren ontdekken. Zy
Sinefcnzeer
genedaerde
in ieder hantzesbcwegingenderpol- derkunfl:,
fenaen te weten, drie opper-pollen gen toe zijn, endoorgaens in hunne
en zoo veel van geringer orde, die alle hantwerken gebruiken, mogenzyin
tot verfcheide delen ^es lichaems ge- verre tegen d'onzen niet op wantzy
horcn. D'eerffe brengen zy tot het hebben de wijze noch regelen van te
herte.de tweede tot de lever, de derde fchaduwen ook tot noch toe het geen alzoo vervolgens bruik van de verruwe met olie te temtot de maegc
peren of mengen niet bekomen waer
d' andere tot andere deelen des ligdoor de beelden van perzoonen noch
haems.
Wanneer zy den kranke bezoeken, aengenaemheid noch volmaektheid
zijn zy een halve uure in 't onderzoe- hebben: maer bloemen, boomenen
ken der polfe bezich welk met de vogelen weten zy wonder levendigh
groorüeftiltederomflaenders, maer na de natuur te vertonen. Wel is waer
niet zonder moeielijkheid van den fy heden van de Roomsgezinde Jcfuikranke Loegaet. Aenftonts, waer uit ten geleert hebben de verruwen met
en weten die ook
d'ongetemperthcid ontff:aet en in olie te temperen
wat deel des lichaems het zy, weten wonderlijk in't werk te (lellen. DefgezylicKtelijkaen te wijzen en t'oorde- lijx WQiQn bloemen en vogelen wonlen. Men heeft 'er ook veelearbeiders/ der kunftig en zeer natuurlijk door de
in de kunil van Cbymie , die over al om naeltmet zijde en kleuren te ftikken.
In de beelthouwerije leggen de Siher zwerven: en niet alleen gout beloven maer ook d'onfterflèlijkheid nefen ook veel te laeg:in die te maken
,
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:

\
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:

,
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:
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j

Trigmt:

:

paflien

in dit leven.
:imdo.

Hoe gaeu we

kunllenaers en arbeiders deSinefen inhantwerks-kunflen
2ijn,geven de dingen, die van daer gebragt worden,genoech te kennen als
allerlei zijde ftoffên en klederen , por:

kisjes met zekere
,
of lak Cie beffreken en gout
door- wrocht: waer van nochtans de
befte gemenelijk niet tot ons gebragt
worden. Ebbenhout Ivoir Korael
Barn-fteen , Jafpis harde Marmer
en andere dierbare ftenen weten zy

zy alle regelen van gelijkdcligmet het oog af welk dik-

heit alleen

:

wils bedriegt, en in groote lichamen

gene kleinen miflag begaet. Zy maken evenwel yzelijke gevaerten van
wanfchepfelen van koper marmer en
,

celeine vaten

klei-aerde.

gom

Verfcheide andere kunffen, te lang
om te' verhalen zijn by de Sinefen
uitgevonden: eneenige lang voor de
onfe: als de Druk-kunu des jaers voor
's Heilandts geboorte vijftig
als ook
de kunft van Bufle-kruidte maken.

,

,

,

E

ï

K

,

,

D

E.

BLAD-

'

,,
,

BLAD-WYZER
OP HET

Tweede

en

Derde

GEZANDSCHAP.
Op de tweede.
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Mbafladeur Pieter van Hoorn vertrekt van Batavia na Sina.
212
Verfchijnc by den Koning Singlamong in Hokfieu.
pag. 230
Bezoekt den zoon van Singlamong met gefchenken. Zend Van der Does , met een
briefje aen den Veldheer Tzjanpoui.
266
268
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232
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318
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Zend een groet- briefje aen den Veldheer en
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Komt teSincliiang.
Word by den Stadhouder vergaft.

321
322

ibid.
Zend aen den zelven gefchenken.
Vertrekt van Sinchiang.
324
Komt by den Veldheer.
231,232
Van Hoorn komt in de Voor- ftad van Hangcheo.
302
Word door Pingtouw , de derde Perzoon der
ftad bezocht.
303
ibid.
Word by den Veldheer gcbragt.
Schrijft een groet-briefje aen den Veldheer,
Konbon en Mac hu.
304
Krijgt gefchenken van den Konbon.
305
ibid.
Van den Veldheer.
Zend Nobel en Van der Does by den Konbon.
306

By den Manchu.
Zend aen Pingtouw gefchenken.

ibid.

302

307
Vertrekt uit Hancheu.
ibid.
Komt aen het dorp Tangfeen.
Komt te Peking.
347
Aldaer worden hem van de Sekritarifen veribid.
fcheide vragen voorgcftelt.
Levert den brief des Generacis aen den Tatan
ibid.
of Rijx-kancelerovei
Wortnaeu inzijnlogimentbewaert.
351
Wort aengezeit ten hoof te komen.
ibid.

Songong

,

61
derde Sinefe aerdfche

God.

43
430
68

Zungte aen
denGenerael Maetzuiker.
9
Brief van Maetzuiker aen den Onder - koningh

ibidem

Petjong

een Eiland.
't

Beftiering van Sina.
Box eilanden.
Brief van den Tartarfchen Keizer

282

Te Houwiong,

45
50
B.

281

Vertrekt uit Hokfieu.

ibid.

Ainan eiland.
Ang-jaa , Sinefe God.
Atzion, Sinefe God.

pag. 281

tot

ibid.

Komt weer op Batavia.

234
Tlijn bedrij f aldaer

366
ibid.

(

Singlamong.

92

Brief des Ambalfadeurs aen den Veldheer van

Hokfieu,

291, 327

Brief van den Veldheer Lipoui aen den AdmiraelBort.
3-6,335
Brief van den O.ider-koningh Singlamong aen
Bort.
334>33ö
Brief van den Tattarifchen Keizer aen den Admirael Bort.
199

Van Singlamong

aen de Hollanders over het

verkopen der goederen in Hokfieu.
34.3
Brief van SumminpeCou aen den Admirael
Bort.
321
Brief van d' Opperhoofden van Forraofa aea
Bort.
359' 374» 376
Brief van Bort aen de Bcftierders van Forraofa.

3(54;.

Brief van Tathonling

373

TotokGau aen Bort. 366,
779

Brief van Tonganpek aen Bort.
Brief van de Rijx-radcn in Peking aen den

der koningen Veldheer.

13

On186

Brief van den Admirael Bort aen den Onder-koning Singlamong en Veldheer Taifing Lipoui.
382

Aen Sepoan of jongen Koxing.

384

'

Bewijft eerbiedigUeit voor'sKeifers zegel. 353
Word door den Rijx kanzeler verfcbcide vra-

gen voorgeftelt.
Weigert gefchenken.
Doet plichtpleging voor

354
314
's Keizers Throon.

354
Verfchijnt voor de Lipouis.
361
Verfchijnt op de ecrfte maeltijd des Keizers.

C.
Koningrijk.
CHampa eenLandfchap
van

Chekiang,

67
292

Sina.

Is verdeilt in elf landftreken.

Che , ftroom

in

ibie.

het Landfchap van Chekiang.

296
Cheuxan

eiland ondcj het Landfchap van
kiang.
,

Chinkon of Gezandfchap.
Chinkbing , ofter-dag aen de zielen.
Chioencui, Sinefe God.
Drank vanSinais

vceleilei.

Che296
381
51

48
221

365

Sss

Eeine

:

BLAD-WYZER.
JanvanKampensbay
Icjuon vader

EEme
Eerbiedigheid der Sinefen.

162

vogel.

,

Ezolom SinefeGüd.

5°

Landfchap.

203

•

Isverdeilt inaclit Landrtrekcn.

ibid.

204

Deflelfs fteden.

39S

Feeft-mael.

Formofanen,aertengeftalte.
Godfdienft.

Formofa,

Jonkje de blijde bootfchap vertrekt van de kufte
van Sina na Batavia
339

486

Eiland van Hoorn.
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Ernft van Hogenhoek , blijft in Hokfieu in
plaetsvan Konftantijn Nobel.
185

FOkien,

y
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vanKoxinga
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15
lo

eiland.

ibid.
Vruchtbaerheid.
verdeilcinacht heerfchappyen.
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Fredrik Schedel trekc van Batavia na de kufte
vanSina. Keert vruchteloos weer.
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Fueet is een woord van plichtpleging
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Is

K.

KAlambak-hout

67

Karichang, by de Formofanen wat die is
Keizeren van Sina, die voor de geboorte des Heilandsgeregcert hebben
431

Kieugkong, Sinefe God
Konlou SmefeGod
Konrtantijn Nobel vertrekt

48
48
uit

Batavia

Hokficuw na
185

Kjenke Sinefe God

48
352
52
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Koreefe gezanten te Peking
Koxinga , vader van Iquon

Kuot4uan, SincicGod
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LAntong2wa,eenfterkte
Lingen een Eiland
Lipuui de Veldheer wil
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Aft-malen

398

Geld
Gerecht

481
471

G efchenken aen Zoutaizins en de Tatans
AendeLipouis
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uit
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Loakhauofnau van Tayowan
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bafladeur

381
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Gefchenken der Sinefen
Godsdienft der Sinefen of

Tayowan en For-
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486
46

Groetenis der Sinefen

God
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Hogenhoek is by den Konbon van Hokfieu in
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gefprek

Bezoekte den Velthccr
Hogenhoek is by den Onder-koning

ter mael-

Hounkong, Sinefe God
Houwtingdorp
vliet in

het landfchap van Chckiang

Huntzui-Hoy kong Sinefe God
Huwelijk der Sinclen
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282
397
50
403

by de

in vier

In twalef manen

Munt

en twintigh Saifoe-

499
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Jamkoen, een helfche Sinefe God
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Jan van Kampen, en Nobel, als gezanten komen
by den Onder-koning,SingIamong in 't leger
hun bedrijf aldaer
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385
500
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453
353
481
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NAnkingof

Kiangnan, het negende Land-

fchap van Sina Waerdigheid , Verdeiling,Grens-palen , Steden Namen 309
,

309
44
499

Nionia, Sinefe God
Nieuw-jaer

O.

OLian,

een dorp
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Ongfamja fpreekt aen Hogenhoek over

den handel

in

Hokfieu

Orde op het gevolg des Gezantfchaps
Otzoe, Sinefe God

PAnknn,
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Sinefen
Jaernen verdeilt

Montkoft des Ambailadeurs te Peking
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203

tijd

Ho,

Manen zijn twalef in 't jaer
Matzou, Sinefe God
Merken der Mandarijns

Nanking ftad

God.

Sinefe

MAkkaufe Eilanden
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H.

HAnzin
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Sinefe God
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Paolinx Pagode buiten Nanking
311
Peci vrucht
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PeloueenFeeft
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Pettjong dorp
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Piejapous
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Poele
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Poel e Zay
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69
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Ponpous
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Sina
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Toutekong, SinereGod
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46
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Ufa, SinefeGod
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WAyangsoftoreel-fpellen
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466
471
501

Wetten
Wetenfchappen
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heeft vele winkels met barn-

fleen
320
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318

TAmhoe,

100

Tamua,
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Tayowan verovert door Koxinga
Tegoe, SinefeGod

497
300
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284
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een krijgs-vefting
een ftad
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Sincfejaer-cirkel
VEn,
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Teitoukong, SinefeGod
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397
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Si-
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.

een e iland onder het landfchap van

Chekiang
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Zegel der Mandarijns
Zein-brief
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Aen

,

:

1

UH

Aen den

BOEKE-BINDER.
De

Binder zy gewaerfchouwt , dat op eenige plaetfen het cyfer-getal der pagicn en
fignaturen verloopen , mis-feten
verdubbelt zijn
{Derhalve alhier de Jtgnaniren yeryolgens gejïelt 'worden

:

Signaturen

A

'S

C

S)

N

O

^

Q^

ïy

Z

a a a

li^

Aa ^h Cc
li

I^k

Tp

Jaa
Bhh
fppp

LI

Q^q

r

q
h

H

F G

cc

Ss

Ccc

Ss

<!{r

hh

kk

Qlr

%hh

E

I

Tt

^ L M
Vu Xx

c cc.

Ee

(Dd
II

Jt

K^kk

Lil

Q^qq

(J^rr

Sss.

Mm Nn

mm

Vu Xx

Vdd

lii

Ff Gg Hh

Eee

Mm

?n

ïy

O

o

Z^.

Fff Ggg

N

?ni

Ooo

A E

N-

.

.

AENWYZING
Voor den

BOEKE-BINDER,
Om
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"
't

.
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de Figueren in orde te hinden,

f Figueren in het tweede
Ge^^andfchap.

Kafteel Zeelandia

Jf

rj

F0I.41

Afgodin Matzou

^a \y
ac

Afgod Sikja
Afgod Qiiantekong

aó

Kaerte van d'Eilanden
de Kufte van Sina

Ay Quemuy
,

en andere onder
1

20

^

82 ^/

Kafteel van Minjazeen

Quemuy
Stad Aymuy

_

Stad

221M
3271

HokfieuwmetdeVoor-ftad

204(^5

Figueren in het derde Ge^andfchap.

Vertooning der Keizerlijke fchenkaedje Qn d'eerjle") 2 62
Vertrek van Hokfieunaer Peking
281
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285
Jenping
Pouching

287
289

of Kutchieuw
Hanchieu , de hooft-ftadt van Chekiang

501
502

De ftadt Nanking

^lo

Hitfui

^i^**.-^

V

3H

Pagode Paolinxi
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fangen

^47
worden ont352

:
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423
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/

V

:

Misflaoren en Druk-fauten te verbeteren.

Het
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en derde dë regel.

ivijfl

Pul. kol. regel.

Koxinga,20on van Iquon.
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27.
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padye.
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BESCHRYVING
DES

KEIZERRYKS
VAK
TA IS N G
I

O

S

F

N

I

A,

Vertoont in de

Benaming, Grens-palen, Steden,Stroomen^
Bergen

,

GewaflTen

,

Dieren

Letteren

,
,

Gods-dienfl:

,

Tale,

&c.

Ferciert met 'Verfcheide ^oopere 'Plaeten

.

Befchreven

Door

t*<iA

By Jacob

D'.

O.

D A

P P E R.

M S T E R D A M,

van Meurs, opde

Keifers-gracht , in de Stadt Meurs.

Anno 1670.

,

BESCHRYVING

Foi,

DES

KEIZERR YKS van SINA
o F

T A

S

I

N

I

G.

Nder twee ver- handel

Verfcheide

namen van

Ichcide namen,

Sina.

en Katay,

S/Mii
is

gewefl,

dit

(het

uitterfte,

ten ooften

Afie

,

ter

,

in

ken-

by de volken van Europa gekomen. Ptolomeus is d'eerfte,
nis

de Griekfche en Latijnfche

oncfer

Landbefchrijvers

,

die

deflelfs

in-

te doen) door Laor en Kaskarl
voet na Sina trekken, het geweft
van Sina Katay.
Defgelijx wordt Sina by zekeren
Markus Pauluz een Vcnetiaender,
die des jaers twalcf hondert vijf en
zeventigh in gezelfchap der Tarters,
door de zuiderlijkclandl"chappen,(gelijk de voorzeide Martijn wil,) derwaert trok onder den naem van Katay en Mangin befchreven
hoewel
met onderfcheit gelijk in 't vervolgh
te

,

,

,

,

;

,

woondcrs met den naem van Sinen zal blijken want door Katay worden
want nie- by hem de zes noordelijke en door
't Griex Sinaï) gedenkt
mant heeft te denken of de volken Mangin de negen zuiderlijke landtvan dien oort, en die Ptolomeus i"i- fchappen verftaen in welke vijftien
:

(in

,

:

,

,

»en noemt, zijn een en dezelve eensdeels ten aenzien van de zelffte gelegenis deslands, metdatvande J/w«
van Ptolomeus eenfdeels door de gelijkenis des naems van Sinen en Sina,
met welken laeften dit gewefl noch
ten huidigcn dage bekent is.
Volgens de Jefuiten Niklaes Trigaut.en Martij n Martijnz, de befchrijver des Sineefchen Atlas,wort Sma by
deJapandersT'i'ij^genocmtibydeKocinciners enSiammers Citt, of, na de
neerduitfche fpeUing Tzin oïSin by
de Tarters Katny en Mangin hoewei
deze volgens den zelven Martijn,
:

;

,

:

;

,

door den naem Mangin niet eigentlijk het land maer veel meer de Sidien zy hen
nefen zelfs verftaen
fchimps-gewijze toe drijven
want
Mangin luit in de Tarterfche tale wilde en wocfle menfchen.
Ook noemen de Turken, Moren,
,

,

:

ganfch Sina verdeild is.
Dan de beruchfte en bckenfte ^'<i'»^ff.
"'""""
naem , daer dit geweft by de volkeu '^

van Europe mede genaemt wordt is
Sina of China welken naem de Portugefen na het veroveren van geheel
Indien allereerft van d'Indianen als
Kocinciners en Siamers volgens Trigaut ontleent hebben want ondec
d'uitheemfche volken hebben d'Indianen gelijk aenftonds zal betoont
worden den naem d?r Sinen aller->
eerft op den baen gebraght.
Uit onkundigheidt der Spaenfchq
of Portugefche fpelling of uitfpraek
van Ch, in den naem China hebben d'Italianen en andere volken van Europe aen deze letteren de kracht van uitfpraek toegevoeght, welke zy in eens
ieders tale nebben te weten de Ch uit
te fpreken gelijk de Grieken de X of
Neerlanders de Ch, met een geluid byna van G, in plaetsvan, na de kracht
der Spaenfche fpelling Sina of Tzina
of Tcina te zeggen want Ch wordt
,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

en Arabiers die om de drie jaer onder fchijn van gezantfchappen
op
verdichte namen van Koningen
(want het is hen flcchts om den koop- bydeSpanjerts uit-gefprokcn
,

,

,

,

:

A

,

gelijk

^«

;

:

Befchryvmg des Keizer rijks
dit keninglijk gejlacht ( ijsrfta Cin) afTz of 5 en Z by de Neerlanders
Tfch, by de Hooghduldfchen, en Ci by gedaelt zy zulx het -veel meer het rijk
d'Italiunen en is weinig onderfcheid der Sinen of Cinen genaemt iviert

Tci,

,

I

:

horen,wanneert een Spanjert C/j/»a, JVant ten tijde der kovingen herkomeen Neerlander S/na en Tzina , en Jlighuitdit gejlacht iviert aller eerft de
een Hooghduidfch Tfchina zeit. Dies naem der Sinen hy uitheemjche uolken
zal ik, om gene verbyltering te ma- ruchthaer , inzonderheit hy de Indianen,
ken de fpelling Sina doorgaens ge- dien deze namaels behouden en van hen
bruiken , gefmeet na de Spaenfche de Portugefen , na het i onderbrengenvan geheel Indien , ontfangen heiben ,
van China.
woord.?/»^zijnherwant dit gejlacht Cin heerfchte over
Van waer het
komen heeft, is een gefchil van over het grootjle gedeelte der Sinejen die na
ouds bepleit , hoewel noch heden on- 't JVeJlen woonden ; ja voerden met uitheemjche volken ge duur iglo oerlogh. Nabeflecht.
het
planten van den floel des rijks alMen vind 'er die dedelfs oorIprongkelijkheid op zeker heufch of daer wiert het Cineefch rijk genaemt.
hoewel Maer de Jlam Cin geklommen tot den
groet-woort Cineh brengen
waat aldeSinefen (waer top van allen voorjpoet deed den uitt'onrecht
uit de valfcheidvan dezen oorfprong heemjchen veel meer oorloqen aen, zulx
bhjkt) die over en w eder met d'India- geen wonder is , dat het gebruik van den
nen aldaer , of met de Portugefen Cinefchen naem by' hen de overkant
koophandel drijven en Indien met nam. Enfchoon de Sinefen dit uitterjle
hun vacrtuigen aen doen fpreken ge- Afien felkens een verjcheiden naem gewoneÜjk andere, onder het groeten, ven , by verandering van een keizerlijniet met den naem y^xnCing, maer in ken Jlam ; zoo hebben evenwel d' uithun moeders tale met dien van Cia heemfchen den naem dien zy eerji hooraen geletterde luiden alleen en van den , behouden Dan het dient aengegefchaefder of Mandarijns tale zeg- merkt, vervolgt de zelve Martijn, dat
gen Cing dan de meefte koopluiden d'eerjle letter , niet na de wijze der Itauit Cificheu een landftreke in het lant- lianen ; maer na die van de Spanjaerts
en uit het land- en Hooghduitjchen uit te fpreken is ; in
fchap van Quangü
Quant
ung
die tot noch toe dier wijze
dat het gefchreven woord
fchap van
onder deSinefcn by na alleen de zee Cin door een Z met een hert ofJlijf gete

,

,

,

,

Oorfprong
des

naems

,

Sifia.

,

,

:

,

:

,

,

,

,

,

:

.

:

,

,

,

bebout hebben

,

verftaen deze tale luit uit de keele gehoort word. Tot beMartijn,geloof- wijs hiervan dient zeker Jleen gevonvolgens
niet.
lijker dat den ganfchen rijke de naem den in het landj'chap van Xenu, des
Sina van d' inwoonders der fladt Cin- jaers zeven honderd twee en tachentig,
cheu aengekomen zy want deze heb- by de Jefuiten
de verkundigers der
ben gemeinelijk de fterkftc vaert op Roomfche lere in Sina befchreven eensgeheel Indien gehad van welk Sin- deels met Sineefche eensdeels met Sycheu by de Portugefen en Indianen rifche letteren : want deze Jleen heeft ^
lichtelijk de naem Sina heeft kunnen onder ander , Zinoften , welk uitterjle
gefmeet worden.
als of men zeggen wilAfie bedied
Den zelfden Martij n, inzijnzeftc de geweji of land Zin. Dus verre Marboek der Sinefche hiftorien dunkt tij n.
zeer waerfchijneüjk, den. oorfprong
Maer al deze verfcheide namen,
van den naem Sina op den Itam Cin zijn den Sinefen, een groot wonder,
te brengen, die omtrent des jaers twee onbewuft,ja dat meer is, ongehoort
hondert zes en veertigh voor Chrillus gemerkt men by hen niet een eenigh
geboorte, over Sina heerfchte.
ken-tekenen dier benamingen vind,
Jk zal, zeit hy hier niet 'verzwijgen, nochte veel min weet,waerom dezel't geen my zeer waerfchijnelijk dunkt te
va zoo menighmael verandert zijn;
zijn : te weten dat niet alleen by d" Indaer nochtans de Sinefen zelfs te gedianen; maer ookby andere buitenlant- lijk deTarters,hun rijk veel andere nafche volken , den naem der Smtnvan men voorhenen gegevenhebben, en

Dies
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,
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mif-

I

::

•van Sina

,
^

.

,

of Taifmg.

^

toekomend noch ge- waerom ieder dit gewell by ni
met
ven zullen want volgens een oude een byzonderen naan bekhenkt,
gegewoonte, onderhouden van aller ge- lijk reeds te voore ftaet vermeit.
heug enis by de Sinefen, verwilTelt het
Niet ongerijmt dunkt Niklaes Tririjk van name, wanneer het van heer- gautte zijn, Sina het gcweft der J7/))fcher by veranderen van flam verwif- pofagen, of paerden-eeters gelijk d'oufelt: te weten de oprechter vaneenen den dar genaemt hebben voor een en
nieuwxn flam die de heerfchappye hetzelflle te houden: want door dit
aenvaert, hernieut ook het rijk zeil, na geheel rijk,tot op heden,wortzoo wel
zijn welgevallen met een bevallijken paerden als oiïen en ander vlecfch geniiflchien in

't

:

,

,

,

,

,

en heerlijken naem. Aldus wiert Sina
voorhenen by de Sinefen zelfs Than:
daer na Hia , Sctan , Cheu en Han genoemt. Tan betekent breet zonder
mate : Hia , groot Scian , cieraet
Cheu volmaekt Han , den melk-wegh
aen den Hemel.
Onder den llani Suen oprecht door
de Wefter of Mogolfche Tarters , die
des jaers dertien hondert acht en zeventigh, ganfchSina, naeenoorlogh
van zeventigh jaren t' onderbragnten
wiert Sina Tai u genaemt namaels, na het uitdrijven dezer Tarters, by de Sinefen, met den naem
van Min getijtelt welk klaerheit betekent. Waer van tcnleflc, met het
by voegen der letter - greep Ta, dat 's
groot Taming gefmeet wiert , als of
men rijk van groote klaerheit wilde
zeggen. Eindelijk hebben d'oofler
Tarters , die heden het rijk bezitten,
:

:

,

,

,

-.

,

,

,

Sina, Taifing^twz^mK.

Sina Di»rt
ook Cung-

:

want ook de-

ze volgen de Sinefen hier in na.
Behalve den naem met den welken Sina by opftaen van een nieuwen
,

,

que

en

Chungho»
genaemt.

Ham derbeftierders, t'elkens befchon-

geten hoewel het eerflc een gemeender, en gebruikelijker fpijfe onderde
Tarters is
:

Ik zou ook niet twijfelen

,

ver^'olgt

de

zelve Trigaut, of het Serika ojZy-land
der ouden is een en het zeijfle met Si-

na

:

ivant in geen ander komngrijk

oojie, heeft

,

na

'*

men Zij de, en word in zulk een.

overvloed gevonden , dat niet alleen al
d' inwoonders ge ringen en hoogen daer
,

,

mede gekleet gaen ; maer ook na de gehuurrijken uitgejleept wort. Dus verre
Trigaut. Evenwel ivorf dit gevoelen

welk de Sinefen en Seres voor een en de
wil gehouden hellen , hy velen
gewraekt : met ly hrengen, Origenes qezelftjie

tuight , daer hy tegen Celfus fchrijft , dat

de volken Seres gene tempelen , altaren
noch leelden hehlen : ten tegendele de
Sinefen

,

die vele honderd jaren voor

Chriftus geboorte tempelen ofpagoden en

beelden gehad hebben.

Sina of uitterfle Afie , ten opmerke
deffelfs gelegenis (want het be-

van

van ganfch Aten oofle) heeft ten oorte en zuide totgrens-palen de grote zee , wel-

flaat d' uitterfle plaets
fie,

ken word hebben de Sinefen noch ke by na dit geheel uitterfle Afie van
twee andere veel gemeender en on- 'tNoorde af na'tZuide, en van daar
veranderlijke namen van aller geheu- na 't Weflen, omringt: wort ten Noorgenis her in gebruik gehad , daer zy de door de grote muur een ry flenen
hun rijk dagelix mede noemen te van drie hondert Duitfche mijlen, van
weten Cungque en Chunghoa ; beide by oud Tartarijc de Koningrijken van
hen van deifelfsvoortrefTelijkheit ge- Niuche en Niulhan en van een gedeelnomen; gemerkt d'cerfte een mid- te desKoningrijksvanTlr^?)», gelegen
den-rijk en d'ander een midden-tuin over en tuflchen de woeflijne Samo en
betekent. De bediedenis van het Sina, afgefcheiden d' overige flreke,
woort midden fchijnt te fpelen op een ten Noord-wefte door het zelffle
byzonder gevoelen der Sinefen naer- Tanyu en de zelffle woeflijne van her
dien zy willen dat het aertrijk niet Koningrijk .5^»7^/7d'« en Kaskar grenft
tegenftaende zy den hemel ront ma- ten Wefle ten dele aen den ruch der
ken vierkant en in deffelfs midden zeer hoge Damafifche bergen , ten
hun rijk gelegen zy. Weinigen even- dele aen zandige wocllijnen meer
wel onder de gebuur-volken bemer- Zuidwaerts aen het Koningrijk van
Ttbet , Aiang, Ufugang, Geo, oi Ganjken deze verfcheidenheit der namen
A z
i^»l^i
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Befchryving des Keizer rijks

ten Oofte van den uithoek der ftadt
Ningpo , by de Portugcfen Liampo ge-

qingu , of Priefter-Jans-lant alle Sifan
by de Sinefen met een algemeinen
naem geheten eindelijk, ten Zuide
,

noemt gelegen

hetlandfchap van
Chekiang en t'eindigcn ten Wefte aen
de Damafifche of Amafifche bergen daer nochtans Sina in de lengte,
volgens de Sineefche kaertcn zelfs,
geflelt door d"Europifche Jefuiten op
de brete en lengte (want de Sinefen
zijn onkundig in de brete en lengte
der plaetfen ) niet meer dan vijf en
twintig graden heeft
want d' uithoek van Ningpo ten oofte , leit op
hondert en vijftigh graden ( te rekenen van de Kanarifcne Eilanden ) en
d uitterfte wefter hoek van Sina , te
weten in het landfchap van/«««^« , op
hondert vijf en twintigh graden een
ftreke van vijf en twintigh graden.
,

:

acn het Koningrijk van Mien Pegu
(daer Sina aen Bengale grenft) Laos en
vervolgens aen het Koningrijk van
Gannan , verdeiit in dat van Tunking

;

,

,

:

en Kochinchina.
Srote'-

belangt de grote of wij dftrekhentheitvan<S'/«df hetheeftniett'on-

Wat

,

.•

recht by

al defchrijvers, federt veler

geheugenis her

,

den.

toenaem van

:

bekomen want het overtreft
noch heden in grote, en heeft van
aller eeuwen her overtroffen al de Ko-

groot

,

:

ningrijken des gehelen aertbodems
te verftaen , die onder een eenigen

naem begrepen zijn.
Zrete.

in

,

6'/«j heef t in de brete , van het Zuide tot het Noordc, drie entwintigh DanplaetskandeftellingvanMartijn
graden een flreke van drie hondert hebben, zoo men de lengte tenooftc
begint, aen d'uitterfteoofte zijde van
vijf en veertig mijlen, ieder graetgerekent op vijftien Duitfche mijlen: hethangendeilandA'tJA-f^z, gelegen op
want het begint ten Zuide van het ei- hondert vijf en vijftig graden, lengte
Door het klein verfchil , turfchen ^'^^^
land Ainan af, gelegen op achtien graden, Noorder brete, eneindightten de brete en lengte komt Sina byna in ^'^„^^
Noorde niet de grote muur , gelegen 't vierkant te leggen gelijk ook de Siten uitterfte op een en veertig graden. nefen in hunne land-kaerten het in
De Jefuit Alvarez Samedo begroot dier geftalte uitbeeelden , hoewel
de brete van 5/wtüflechts op negentien d' Europifche Land-befchry vers in de
graden, te rekenen vanhcteilantv^/- geftalte vaneen bultige mane. Twee
uithoeken , evenwel fchieten zeer
tian af, by hem geftelt op vier en twinverre
in zee Ti{ng by de Sinefen getig graden Noorder brete tot aen de
naemt d' een gelegen by de ftadc
drie en veertigftegraet.
Hier uit blijkt een grote mifflag, be- Ningpo (van waer d'overvaertuit^"/»^
gacn in vele Europifcne kaerten, door na Japan op zijn kortfte is, te weten
het ftellen van de grote muur en de ontrent van veertig uuren) d'ander in
Rijxhooftftadt Peking op vijf, en in hetlantfchapvan A'j;?/««g, by de ftadt
zommige op drie en veertig graden; Tengcbeu, tegen over het hangende!
daer de grote muur nauUx twee dagh [znd Korea
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De reis - wegh te fcheep over ftroreizensvan Peking, tnPekingïchzcts
op de hooghte van veertigh graden men, van 't Zuide na 't Noorde door
Sina (namelijk van de ftadt Makao
gelegen is.
.?/gelegen ten Zuide op twee en twinVolgens Niklaes Trigaut heeft
tigh graden negentien minuten, toe
w.7 in de lengte, van het Oofte tothet
weten
te
de rijx-ftadt Peking en van daer
Wefte
graden
aen
twintig
het begint ten Wefte op de lengte van tot aen de grootemuui',te lande,)vvord
de hondert en twalefde graet (te re- by Trigaut begroot op zeven duizent
kenen van de Kanarifche Eilanden
negen hondert vijf en twintigh ftamet het Landfchap winjunnan, en ein- dien twintigh ftadicn gerekent op
digt ten oofte aen zee , op hondert een Duitfche mijle, een ftreke ontrent
twee en dertig graden een ftreke van van drie hondert zes en tnegentigh
drie hondert mijlen. Martijn, inden Duitfche mijlen
Te weten, van de
Sineefchen Atlas,brengt de lengte on- ftadt Makao , tot aen Kanton of ^atttrent op dertig graden , te beginnen cheu, de hooft -ftadt des landtfchaps
i^an,

,

Lengte.

,

:

,

,

,

,

,

.

ihy-

:
:

,

van

Si na

QuantH*iq^ is cweÈ dagli varens of drie
hondert en zeflieh Sineelchefladien:
van Kanton tot de (ladt Nanhiun elf
hondert zeventigh van daer totNa>tcian, cil hondert twalef: van daer tot
Nanking veertien hondert veertig van
Nanking zot Peking, drie en dertig hondert en vijf en dertig ftadien: te zamen
zeven duizent vijl en zeftigh ftadien.
Hier by gevoeght vijf hondert ftadien (de wegh te lande van de ftadt
Peking tot aen de grote muur,) de gehele brete van Sina, van 't Zuide na
,

,

,

:

:

,

Noorde

zal uitmaken

zeven duizent riegen hondert vijf en tvvintigh
ftadien een ftreke van ontrent drie
hondert en zes en tnegentigh duitfche
't

,

,

mijlen.

om

de brete van Sina in de
hebben , heeft men van
deze rekening zoo veel af te nemen,
als de bochten en kromten der ftromen van den rechten vvech afwijken.
Wonderlijk is het Keizerrijk van
Sina, eenfdeeis door de natuur, eensdeels door dekunft, rontommetveftino;en omringt, dienftic totdeflelfs
befcherming. Het word, zeit Trigaut,
te» oojle en zuide bekahhelt met de zee,
hezet met zoo vele eilanden dat de toegang tot het vaji lant met fcheeps-vloten over al zeer hezvoaerlijk is
Ten
noorde leggen fteile hergen en de groote
Diiii

rechte

Sterkte

van

lijn te

,

.

muur

gehout tegen de aenvallen der

,

: ten Noor d-wejle heeft men een
grote dorre zandige vlakte , {de ivoefiij-

Tarters

Samo

van

tte

uitheemjche

alle

van hier
ren

genaemt) een fchrik voor

,

kriigs heiren
-

,

die

in Sina. zouden willen doorbo-

wijl zv afgejchrikt worden , uit vree

ze vandoor gebrek van liijtochtteverfmachten. Ten JVefie en Zuid- weft e leit
Sina bejchermt met dikke boffchen en
iergen, de Damafer bergen, en heeft zeer
kleine gebuur-rijken

om haer geringheit

,

die by de Sinefen

niet geacht nochtege-

vreefl worden.
Trifa

tio

jtiloi Sinenf.

De

re , als opgeworpen en gebout zijn: dewijl alle toegangen zoo eng en g^loten

datSinieen aerthodem in den aertdoor zich zelf, van de reft afqefcheiden,fchiint temaken: want aen de
zeekant is Sina zeer ondiep, en heeft zeer
zijn

,

bodem

,

gevaerlijkeflrandenfteert-rotjen, klippen

onder water en banken vermaert door
: waer over de kuft met grote
fchepen geenzins veiligh kan aengedaen
,

fchip-breuk

worden nochte zy heeft gene veilige ree.
Ten Noorde leit de grote woeftijne ( Samo), en de muur, daer mee de kunft de
natuur te baet komt; daer zy ergens te
kort fchiet. Ten PVefte leit ^ina door de
,

zeer hoge DamaJ'er bergen , en kleine Koningrijken van de reft van Afie afgefcheiden , welke bergen tuffchen Sim en deze

Koningrijken meteen brede ruch geftrekt
legq^en.

De

Samo
geweften van Indien haeren oorfprong en
ftrekt recht van 't Zuide na 't Noorde, tot aend'Ys-zeetoe, zooeenige
voorzeide

neemt

woeftijne

f°^^^'^

uit de binnenlandfche

,

willen

niet-tegenfiaende noit ienoch toe gevonden is die
deflelfs uitterfte einde opgefpeurt
heeft. Zy heeft verfcheide namen:
by Markus Paulus de Venetiaendei?
word dezelve Lop genoemt by de

mant

;

tot

,

:

heden Samo
by de Sinefen Kalmuk : by anderen,

Tarters, eertijds Belgian,
,

Karakathai, dat 's zwarte aerde. Zy is
op zommige plaetfen bergachtig ; op

zommige vlak bedekt met gruisfteen
,

of zavel en zant-fteen zeeiichrael en
onvruchtbacr hoewel hier en daer
met eenige beken bevochtigt die
gras-rijke oevers hebben tot een weUge weide voor het vee der Tarters
want die fwerven met hun vee en hut:

:

,

,

ten door deze woeftijne

om

her, en

flaen zich aen gras-rijke oevers neer.

Geen ander gedierte, dan zeer groote
houd in deze woewilde ftieren
,

ftijne.

Jefuit Martijn prijft

ook zon-

derling Sina van de voordelige gelegenis, gefterkt door de natuur, daer

ny zeit

-

ofTaifing.

Wijders , zoo ghy de gelegenis
en ftant van Sina met de andere by gele:

gen delen des aertbodems naukeurig overweegt, ghy zult zeggen, datdeffelfs
,

vejlingen , door de natuure tegen dande-

Vermaert is deze woeftijne door
fpokeryen en waren van geeften en
Die uit Tartaryen na Siduivelen
van daer derwaert , hebof
willen
na
ben deze woeftijne over te reizen.
Boven al wat in Sina uitftekend
heerlijk en verwonderens waerdig
muur
is , verdient de voornoemde
ê^^"
A
,

.

,

3
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Befchryving des Keizerrijks

geen gcmecne verwondering ja ver- of gefcheiden te zijn behalven een
ftrekc een wonderwerk van alle won- kleine ftreke in hetlandfchapvan Pederwerken, niet alleen ten aenziene king benoorden de lladt Siut^n, daer in
van haere overgroote lengte, dikte en plaets van muur zeer fterke en ontoezwaertc ; maer ook van deflelfs on- gangkelijke bergen tuflchen beide legvergangkelijkheit ; gemerkt zy reeds gen defgelijx ter plaetlle, daer zy den
een reex van zoo veele eeuwen ver- geelen llroom doorgang geeft. Vertot op dezen tijd toe; Icheide andere kleine ftroomen,vloeduurt heeft
zonder eenige bouvalligheit of mis- jen van buiten in Sina , door de muur,
onder bogen of gewelffelen fluis-gellal te hebben. Ten teken van haere
wijze in de zelve gemaekt. Anders is
de
Sineby
over grote lengte, word zy
fen Vanlkhing genaemt , dat 's muur dezelve over-al haer zelf gelijk , en byvan tien duizent fladien omringt ten na doorgaens van een zelve geftalte,
Noorden by na een derde gedeelte des niet alleen op efl^n vlakten ( die aen
dezen oort haer weinig vertoonen)
en vier landfchappen
Keizerrijks
Leaotung, Peking, Xanfi en Xeyifi : is ge- nochte alleenelijk langs den voet der
legen met haeren uitterften kant op bergen; maer ook ter plaetfe, daerhy
de Noorder brete van ruim een en door en over de bergen henelpringt.
twee dagh-reizens Op zekere wijtevan elkandre, ftaeii
veertig graden
van de hooft-ftadt Peking of, volgens bovenop zeer hogecnfterke wachtT rigaut vijf en twintig duidtfche mij- torens, en ter bequam er plaetfe, daer
ftrekt van 't Oofte na 't Welle de noot vereifcht , in de zelve poorlen
tot twintig graden ieder graed gere- ten eenfdeels gemaekt tot uitvallen
kent op vijftien mijlen een ftreke van opdcTarters, eenfdeels ten gerijf des
drie hondert duidtfche mijlen : want koophandels. Langs hene, binnen en
zy begint op de lengte van hondert buiten de muur, en na by de muur,
twee en vijftig graden, by den mondt heeft men zeer fterke krijgs - veftinvan den firoom 1'alo, (aaer hy in de gen , eenfdeels tot befcherming der
zeeboefem gelegen tuflchen deland- zelve, eenfdeels tot woon-plaetfen der
ftreke Leliotung en het hangend eiland krijgs -knechten. Want ter befcherKorea uit ooiier Tartarye komt val- ming van de muur, onderhielden eerlen) flrekt van daer na 't Welle tot aen tijds de Sineefche Keizeren,tegen het
het gebergte derfladt Ai« in'tland- invallen der Tarters.in deze krijgs-vefchap van Xenji en cindight na by ftingen,hier en daer, aen denkantvan
d'oevers des (Irooms Hoang of geele tienmael honderdt duizendt krijgsllroom , op de lengte van hondert knechten, dien lijftocht uit het ganfch
twee en dertig graden, genomen het rijk op zekere tijden toegevoertwiert.
Deze muur wiert geuichtdoor bebegin der lengte van de Kanarifchc
Eilanderv. Zulx men over hetgeen de vel van Keizer Xi een uitvoerder van
Sinefen van de llichting dezer muure grote oorlogs-daden en werk-ftukken,
fchrijven geenzins te verwonderen boven alle keizcren , en oprechter
heeft namelijk dat geheelefleenber- des ftams Sin in het twee en twingen tot deflelfs opbou uitgehouwen tigfte jaer zijner regering, twee honen verbezigt zijn en een geheele zan- dert en vijftien jaer voor de geboorte
dige woeftijne tot zement uitgeput is. des Heilands want dees keizer , te
Zy heeft de hoogte van dertig Sinee- voore flechts een koningje, bracht
fche ellebogen en op eenige plaetfcn den ftam Chev en ganfch Sina t' onde brete van twalef, maer doorgaens der, en verfloeg , door den velt-heer
vijftien: of, zoo andere willen, iszoo Mungtien met een hen- van drie honbreed , dat zes en acht ruiters te ge- derd duizend man de Tarters d'erflijk neven elkandre kunnen rijden.
vyanden des rijks van Sina. Dan om
Zy loopt doorgaens niet recht uit, in het toekomend voor d'invallen der
maer zwiert op zommige plaetfen Tarters ,ten rijke van Jiw^j, bevrijd te
met bochten en kromten evenwel bhjven, deed hy deze groote muur,
cen-paerlijk , zonder ergens gebroken ten noorde des Keizerrijks van Sina,
:
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ftich-

),

njan Sina,

ofTaifmg.

Onaengefien dezelve zijn
de Tarcers vcrfcheide male dacr over
geklommen en hebben 't rijk in rep
en roere geflelc. Dezelve wiert op
vcrfcheide plaetfen des rijks begonJien, en in vijfjaren tijds, door een ongelofelijke menigte van menfchen,
(want door het geheel rijk wierden
van de tien drie man op ontboden
voltoit, en zoo hecht en dicht van
keien en andere ftenen aen elkandre
geklonken engevoegt: dat geen fpijker in derepen of voegen derflenen
kon geflagen worden: ja wierden d'arbeiders, door 's Keizers flreng bevel,
aen den halze geflraft die aen het rak
gewrocht hadden daer zulks kon geBy den voorzeiden
daen worden
zee-boefem daer deze muur eenige
ftadien met haer begin in zee fpringt,
komt zy, volgens der Sinefenfchrijven zelfs, op velefchepen te ruften,
gezonken aldaer, om een vafte grondveft te hebben, niet met ftenen, maer
vol klompen en ftaven van rou yzer. Zeker Sterrekijker Nafirodin,
een Perfiaen
gedenkt ook deeze
muur met de volgende woorden, uit
het Arabifch vertaelt.
De ftadt Thangazi is vermaert geworden. De LwJjireken Tangazi zijn
een en de zeljfte met die uan de Kattayers
Die dervoaert gereijl hebben
maken de muur , die hunne fteden , dorpen en grachten omringt , van '/ Wefte
ftichten

na 'tNoord-wefte, tot voor het hangend eiland Aö/rdfjUifTchen welkende
kufte van Sina de zeebocfcm van Nanking leit van daer vervolght zy haeren loopna'tNoorde, totaenTarta-

.

,

:

rije.

Sina

kUmt van de tweede tot de zef-

K/«>^4e^

te khmaet of luchtftrcke op ; dies fijn
grootfte lenghfte Zomerfche dagh

,

van

vijftien uuren is welke van dertien tot vijftien uuren waft : deeerftc
opliet eiland Aina ; maer delaeftein
:

het landfchap van Peking en in de
landftrekevan Leaotung. Het leit voor
een gedeelte, hoewel voor hctklein-

onder de gezengde luchtftreke;
maer voor het grootfte onder de getemperde waer over Sina leggende
tot een fulke wijtftrekkende brete uitgebreit
na de verfcheidenheit van
lantftreken en jaer-zaifoen, vcrfcheide getijden en tempering van lucht en
aerde gevoelt zulx ieder en al de
landftreken van 3'/«tz niet en de zelve
veranderingen van hitte en koude onderworpen zijn.
De noorder geweften, na de zijde
van Tartarije hebben des winters
veeltijds grote koude geduurige en
dichte fneeu-jachten en worden de
ftromcn door den vorft fterk overbrugt. In het landfchap van Peking,
het noordelijkfte van geheel Sina,
vriezen al de ftromen vier geheelc
maanden dikwilszoo fterk toe, dat
ten Oofle , drie en twintig dagh-reizens paerden en wagen met zware laften
den weg over ys banen ; zulx al de
lang.
Dan deze maetkomt met de voo- fchepen in 'tys door de vorft, bevro
rige niet over een
Maer aengefien ren raken, en vier maenden van half
Nafirodin dit uit den mont der koop- flachttot aen lente-maend, gelijk geluiden heeft, die de wij Jftrekkenheid floten leggen want de vorft begint
dezer muure na 't oofte niet hebben aldaer onfeilbaer ontrent half flachtkonnen weten, is hem zulx ten befte maend, en het ys ontdoitniet voor
te duide ; gemerkt in den tijdt van aenvang van lente-maend. Het water
zeftig dagen drie hondert Duitfche vrieft veeltijds op eenen dag en nacht
mijlen naulix kunnen afgelegt wor- toe daer het vele dagen van noden
den geftelt dat een loper dag voor heeft om t'ontdoijen, en niet, dan
dag alleenlijk vijf Duitfche mijlen, van onderen. De koude en vorft is
fte

,

,

,

,

:

.

,

,

:

,

,

,

:

.

,

,

.

^

,

\

,

;

:

Strekiing
rfir kujle.

geduurig voort te reifen , afleit.
evenwel groter in dit landfchap, eii
De zee-kufte van Sina ftrekt , vol- geheel Sina als de hoogte van deflelfs
gens Jarrik , van het eiland Jinan of Pool vereifcht gemerkt de groote
van dekaep van 't hoog land, tot aen muur, de uitterfte noort- zijde van
de kaep van Liampo oiNingpo Weft Sina niet over de twee en veertig graen Ooft , of hever Zuid -weft en den fpringt. Maer ten hoogftc heeft
Noord-ooft van daer kromt zy haer men zich te verwonderen dat deze
ko\h
,

:

,

:

,

:,

Befchryv'ing des Keizerr'ijks

koude in het landfchap van Peking^
zoo groot niet vernomen nochte gevoeltvvord, datzy d'Europersfchijnt
by het vuur te kunnen doen gaen of
genoech te zijn, ominEurope yste
maken.
;

Dies eenigen in d'oorzake van het
toevriezen der wateren op te fpeu,

ren , alleenlijk hun toevlucht tot d'onderaerdfche uitwafemingen en dampen nemen waer toe ook helpt de
,-

zalpeterachtige gefteltcnis dezes ge-

helen aerdrijks, waer door des morgens het geheel aerdrijk, fchoon het
zelden afdaer regent, vochtigh is;
macr droogt met het opgaen der zon-

ne weg en vervlieght tot fijn ftof
welk, "door de wint in de lucht op,

gejaegt, gelijk dikke mift en nevelen

inaekt,en alles deurdringten begruift:
een zeer bezwaerelijke en afgrijfelij-

ke zake voor d' inwoonders.
In de Zuiderlijke geweften van
Sim weetmen van zulken vorft niet,
macr is aldaer de hitte grooter en
komen welig al de vruchten by na van
:

geheel Indien in groten overvloed
voort als Kokes-noten, Ananaflen,
Mangas The of Cha Venku of
Pompei - moefen Jaka , Durions,
Mufen of Mauz en andere. In het
Noorder gedeelte groeien Druiven
Vijgen Kallanien Noten van allerlei
flag Perfiken Queperen Appelen,
Peren, en andere Europifche vruchten, gelijk in 't vervolg zal blijken.
Over al heeft het geweft van S/na
,

welk S/fia van buiten be,
wijl aldaer zeer
hoeft in te halen
veel dingen gevonden worden , die
men op andere plaetfen te vergeefs
zoekt en allermeell ontbeert.
Met recht zou iemant S/na een
of een
kort begrijp des aertbodems
edelgefteente desrings, dat 's van de
iet heeft

;

,

noemen waer in meer

werelt, mogen

:

koftelijkheids en dingen te vinden

dan miflchienindercfl:, zoo te
zeggen , van den geheclen aerdbodem. Al wat in Sina zou mogen ontbreken , zijn d'Indiaenfche fpecerijen
of drogerijen; maer die bevinden haer
op zoo een naby gclege en bequame
plaetfe, dat zy door den geduurigen
koophandel, over en weder, niet zoo
zeer voor uit als inheemfche wazijn,

ren kunnen gehouden worden

:

ja

voor banden en behulpmiddelen van
Maetfchappy en vriendfchap metdc
gebuur-volken op te rechten.
De gehele heerfchappye of 't ge- >'«'''«'%
bied en Keizerrijk van S/na was onder Keizer A>«, diedesjaersvoorde
geboorte des Heilands , twee duizent
twee honderd en zeven begon te
,

heerfchen, in twalef landtfchappen
verdeilt. Keizer Th , navolger van
Kun trok het in tot negen landfchappen, endeed, na het getal der negen
landfchappen zoo vele kopere vaten
gieten die de landtfchappen door de
landbefchrijving, welke wonder kunftigh daer op gegraveert flond , verbeelden. Weï degelijk waren deze
een gezonde lucht.vruchtbaren gront, vaten grote wonder en kunft -werwelige weiden en akkers zelfs op ken , en plegen ook altijds, als merde hoogde bergen, en zout -pan- ken der Keizerlijke Majefteidt en
nen aen d' aen-zee-gclcge plactfen. waerdigheid, by de Keizeren voor
Het rij II op zommige plaetfen met zaken van het grootfte belang geacht
bergen en heuvelen: en leid op zom- te worden
niet zoo zeer om de
mige met vlakke landouwen uitge- voortrefïèlijkheidt des werks ; als
fpreit
door-fneden met water-rijke wel om haer achtbaerheid en voorftromen. De natuur en kunft fchij- teken, uit een ydele inbeelding, (genen beide om ftrijdt met een milde voet van langer hand by de Sinefen)
en weldadige hand, SLenSina gearbeit van geluk en voorfpoct
want wie
te hebben zulx men twijfelt te zeg- deze vaten by zich had in bewaergen, wie van beide, de vruchtbacr- nis en meefter daer afwas wierdt
heid of fchoonheid , aen d' een of eindehjk voor Keizer erkent
zulx
d'ander het meefte verplicht is. Ze- velen , die 't oog op het rijk ge,

,

,

Heerlijhheic

i»n

iiina.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

:

:

,

,

:

kerlijk

is

altoos

ken of delen
vonden wort

,

al

wat

elders

by fluk-

hier alles te gehjk ge-

,

:

der wijze

II

,

worpen hadden
alleenlijk moeite
aenwendcn om deze vaten te beko-

men nauUx men

,

:

aengezien de- behoudenis des
rijks,

II

:

,

van
rijks,

S'ina

of Taijing.

20O de Oude Sinefen geloofden,

,

aen de naerftige bewaernis clefer vaten
honge. Ja, wiert by hen voor een teken van den val des rijx gehouden,
wanneer in den aenvang der regering
van Keizer Gulie , deze vaten quamen
te dreunen en beven: welk zich toedroeg ontrenddesjaers', voor de geboorte Chriflus, vier hondert vijf en
,

,

twintig.

Men zeit deze vaten op den uitgang des flams Cheu, ontrent drie honvoor de gedert en veertien jaren
in den
boorte des Zalighmakers
ftroom Su gelegen by de kleine ftadt
Poi, in het Lantfchap van Nanking gezonken waeren ; en namaelsnoitby
S/ngoiXi, d' oprechter des flams C/«,
,

,

nen bewoont te worden ai welke
Lantfchappen toen al by de Sinefen
door een cenig opperhooft beüicrt
wierden in vorm van een wettiae

,

:

,

,

,

heerfchappye namelijk al de Laiufchappen, gelegen benoordeden groten ftroom Kiang erkenden een eeni
gen Keizer en onderwierpen zich uit
vrye wille t' zijner maght en heerfchappy. Maer onder de regering van
Keizer l'/i hadmen ook kennis van al
de Lantfchappen, na 't zuide gelegen
want dees maekte van ieder een Lantbefchryving, en tekende aen, v/elke
fterren de meefte onderworpen waeren. Evenwel waeren toen noch dezelve niet zeer volkrijk, nochte gehoorzacmden de Sineefche heerfchappye. Namaels wanneer de Keizeren dikwils vele zonen kregen,
wierden die,uit gezeit cenen,dien het
rijk na 's vaders doot overgedragen
wiert
of Koningkjes gemaekt , of
trokken by wijle met boutroepen uit,
om nieuwelanden op te zoeken en de
zuiderlijke geweflen bewoonbaer te
maeken. Aldus wierden nieuwe Koningrijken opgerecht
aldus d'inwoonders door vroom en ruftigheic
door onderwijs in
der beftierders
vrye kunften inzonderhcit door den
lantbou tot gehoorzaemheit gebraght, en in hun woeft en ongebonden leven befnoeit. Hier door is
ganfch Sina wijd en zijd gelijk nu, begonnen allengs bewoont te worden,
en endelijk tot een cenigh lichaem en
vorm van een Keizerrijk tezamen ge:

hoe grote naerltigheit ook aengewent wiert hebben konnen gevonden worden hoewel 't velen een ver,

,

:

,

j

dat de zelffte vaten, die

I

doorKeizer 7u gemaekt waren,byKeifer f o de zes en dertighfte , en naeft,

leften des (lams Cheu

,

noch beruflen:

geloofden de koningkjes verdichte
vaten ,,en na de geflalte en vorm der
gemelde vaten gemaekt , in den
llroom Su gezonken waeren : gemerkt niet zeer waerfchijnelijk was,
dat de zelve vaten, daer zy merken
des Keizerrijks en by de Sinefen in de
grootfte achtbaerheit waeren , en niemant dan die dezelve bewaerde. Keizer genoemt wiert, onw^erdelijk en
als zaken van geen belang zouden
ja,

,

vvegh geworpen zijn.

,

i

1

I

i

I

,

Weshalve zeker koningjeZ«, aengelokt door begeerte tot deze vaten,
befloot deze en andere cieraedjen en
merken der keizerlijkeMajefteit, met
Keizer Fo
gewelt door oorlogh
aen te doen, na zich te trekken. Want
na het bekomen van deze vaten zou
hem ook aenflonts de keizerhjke
waerdigheit en Majefteit van zelf
dan door het
t'huis gekomen zijn
afraden van eenen zijner lantsvoogden liet het werk fteken.
Dan hier ftaet aen te merken dat
het Sineefch Keizerrijk te dien tijde,
niet geheel ^/«^, gelijk het nu is, be- groeit.
Geheel Sina, na het inlijven der zui- ^'"^' """greep; maer fl echts de Noordcr delen
van ontrent de veertigfte graet af tot derlijke geweflen aen de zeven noor- sLT""""
de dertighlte , Noorder brete , of tot dclijke Lantfchappen , wiert eindelijk
:

,

,

,

,

:

,

,

Ouiie fiaet
i'xn Sinn.

•

:

,

moeden gaf,

p

aen den ftroom /i/<r«^ binnen welken
zeven lantfchappcn noortwaerts beflotcn lagen ; zulx Snta toen alleenlijk
een klein gedeelte van het tegenwoordigh was. Te weten d' eerde Sinefen gekomen uit het wefle, hebben allereerft het weftelijkfte gedeelte
des Lantfchaps Xenfi bewoont ; namaels de hoofden van verfcheide geflachten van tijdt tot tijdt nieuwe
woon-plaetfen opgezocht
want na
het Lantfchap van Xenfi is dat van Ilonan , Peking Xantung allereerft begon-

,

,

B

in
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lO

in vijftien Latitfchappenverdeilt

:

Martijn.
Atl.

Sinenf.

,

en Noord-

der zoo goet als een
grote en volkrijkheit, en afgekheiden
van eikandere, door brede Itromen en
bergen. De namen dezer vijftien Lantfchappen worden by eenigen aldus gefpelt. Peking, Xanfi, Xenfi, Xantung,HoKiangnan o{ Nanking,
nan Suchue»
Chekiang, Fokien Quantung, Quangsi

want Katay gelijk aenflonts zal gctoont worden
is geen
byzondergewefl:,tenNoordeoi Wefte buiten Sina
maer Hechts het
Noorder gedeelte, of de zes noorder
Lantfchappen van Sina gelijk Mangin d'andere negen Z^/W't'r Lantfchappen begrijpt.

Quekheu, enjunnan.
By andere vintmen in de fpelling
der namen grote verandering, in zon-

Noord-Sina begrijpt zes Lantfchappen, Pf^/w^, XanI}, Xenfi, Xantung, Honang: Zuid-Sina d' overige negen, ais
Huquang Kiangfi Kiangnang oiNanking , chekiang
Fokien
Quanfung,
Queicheu
en lunvan.
Quangfi
Gelijk het geheel Keizerrijk vani"/na 'm vijftien Lantfchappen
zoo is

Sina Katay

Koningrijk, in

tnf.

Moren Mangin

en

ters

ie-

;

,

,

by den

Jefuit

Mendoza

,

j

die

,

,

Ancheo , Honan Xanton Queicheu, Chequeau Sufuan , Saxij. Purchas in vol,

ieder Lantfchap weer in verfcheide
lantftreken of Lantfchapjes verdeilt,

gender wijze Pequin, Scianft Scienfi,
Sciantum Honan Nanquin Chequiam,
Fuchiam Chianfi Kanton, Huquam , Ko,

,

Sineefch met een algemeinen
geheten
naem
ten getale in alles van
hondert acht en vijiFtigh, volgens de
lant-befchryving des Keizerrijks van
Sina by de Sinefen zelfs des jaers vijftien hondert negen en zeventig ontworpen,
De meefte dezer lantftreken be-

Fu 'm

,

,

't

,

,

,

TrigMt

,

,

:

,

,

,

;

,

,

,

de namen der vijftien Lantfchappen
aldus fpelt Paguia, foquiem, Olam, Sinfon, Sijuan, Folanchia Kanfay Oquiam,
,

,

,

,

derheit

;

anfi, Queicheu, Sufcuen,cnjunan.
De zelve Purchas uit de fchriften
van eenen Thomas Kandifch, fteltde
namen met deze vreemde verande,

,

ring.

Kanfas ,rc\\i^c\\\&ï\. Scianfi of Quanfi,
Paquin, Soyoohim miflchien Xenfi, Sa»fo volgen Purchas Siantim oiAiangsi,

grijpen ieder vijf

,

,

acht

,

elf

,

twalef,

en dertig vry grote fteden. Onder deze is
een de hooft of opperftadtvan ieder
lantftrekc, mede/«, gelijk de gehele
lantftreke geheten daer in d' opperfte gebieder der lantftreke (want over
ieder lantftreke is een opperhooft geveertien

,

,

vijftien, ja twintig

Oyman,d2X 's Honan, Kutcheu , oïQueicheu,Langmn, oi Nanking, üquam, of
Huquang, San, EJJiram,Lanfay,Kuanfa,
Vanam, Fuguven, Kanton, Enam:m'i(een eilant. Al welke
fchien Ainan
verfcheidenheit van namen ontftaet
of uit onkundigheit, of uit de velerlei- ftelt) zijn verblijf heeft die Cifu geheit der byzondere land -talen en noemt word dat 's Heer der grote
ftadt
want Ci betekent Heer en Fu
zvvaerheit van die uit te fpreken.
Zes der gemelde vijftien Lant- grote ftadt.
De naem Fu gevoeght by dien van
fchappen leggen ten oofte en zuide
aen zee , als Peking Xantung Kian- een opperftadt betekent de lantftregnan of Nanking Chekiang Fokien en ke in 't byzonder van die ftadt, en ook
Quantung: d'andere negen te lande- d'opperftad felve;gelijk,om een voorwaerts in; te weten, noord- waerts van beek te maken, P^/vwi^-/^ betekent
Quantungn{,Quangfi, Kiangfi, Huquang, de lantftreke der opper-ftadt Peking,
Honan, Xanfi, endelijk ten wefte Xenfi, en ook d'opperftadt Peking zelve.
Suchuen, Queicheu ,Junnan.
Wyders
in al deze lantftreken
Verdeeling
Geheel Sina wordt ook door den heeftmen twalef hondert negen en
van Sina
ftroom Kiang , dien de Sinefen Yan- tnegentig fteden twee hondert zedoor dm
ftroom
Cheu
gfuKiang en,voortrefïèlijkhcithal- ven en veertigh grote fteden
KJang.
ve , fleclits Kiang , dat^'szone der genaemt, en elfhondert twee en vijfzee, noemen , in Zuid en Noord tig kleine fteden, die de Sinefen ///<?«
Sina verdeelt
want deze ftroom noemen ieder evenwel zoo groot als
doorfnijt Sina van her Oofte tot een gemeine ftadt in Europe. Dan het
het Wefte Zuid-Sina noemen deTar- ftaet aen te merken dat het onder,

;

j

<

:

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

)

j

j

,

j

:

\

,

,

|

-.

:

:

,

fcheit

c^/^^^^,.

stedm.

,:

;

of Taifwg.
tuflchen deze grote en kleine
Heden, veel meer in waerdigheit, dan
in beroemtheit of grote ot volkrijkheit en rijkdom beftaet want wat de
grote alleen belangt, hetonderfcheit

eerfte beroep gedaen

wort gelijk het
tweede aen d'opperfte Majeftraet

fcheit,

|

'

,

der hooftftadtdes Landfchaps.

!

Het derde flagh bevangt zeventien
grote krijgs-fteden , of krijgs-lantftre-

:

is

1 1

j

men klei- kenüeder met eenige kleine krijgs-fte-

dikwils zeer klein, dewijl

|

ne fteden heeft, die zoo groot en gro- den onder haer gebiet,te famen zeven
maerait en dertig daer in de burgers en krijgsrer, dan grote fteden zijn
onderfcheit is alleen gelegen in den knechten onder malkandre vermengt
verfcheiden tytel,en 't gezach.of acht- wonen 't onderfcheit alleen tufl^chen
baerheit der opperhoofden of over- d'andere kleine fteden en deze krijgsheden defgelijxin verfcheide ftadts fteden. Nochzijnin'tLantfchapvan
PekingAnt fteden buiten d'ordening.
vryheden en wetten.
Men heeft door het ganfch rijk verMartijn,in zijnen Sineefchen Atlas
of befchryving van J/«rf,getrokkcn uit fcheide fterkten of krijgs - veftingen,
deSineefcheLandbefchryvingenzelfs, inzonderheit op de grenzen voor
gelijk hy voorgeeft fchijnt de vijftien 's vyants invallen, en op de wegen, by
Lantfchappen in hondert vier en tach- geberghten, totbeveiling tegen het
'

:

:

:

!

;

i

!

f:'^s'-"^'
'"'

,

,

tig diergelijke lantftreken te verdei-

len

,

voorgeftelt onder

hoewel van driederlei flag
doch niet zonder grote verwerring.

fteden

uitvallen der berghluiden

den nacm van

,

Heteerfte flag begrijpt hondert en
vijf en veertighgroote fteden Fu genaemt,of,om duidelijkerte fpreken,f()
vele lantftreken ieder met een zeker
getal van fteden onder haer, in vorm
van kleine Landfchappen, aen de welke zy wetten en willekeuren geven.
In al defe landftreken teltmen dertien
hondert acht en veertig fteden hondert en negen en vijftig grote , Cheu
genoemt, en d'andere kleine oïHien.
Het tvvede flagh bevangt twee en
twintigh kleinder fteden of lantftreken , mede Cheu by den zelven MarDeze hebben wel de
tijn genaemt.
waerdigheit en naem van ftadtniet;
maer evenwel ieder het gebiet over
eenzeker getal van andere fteden en
over eenigekrijgsveftingen ten getale in alles ontrent van drie en tachtig
want fchoon deze door haere grote
en volkrijkheit den ty tel en naem van
fu dat 's grote ftadt of lantftreke verdienen, zy mogen evenwel dien niet
voeren ten einde eenige Lantfchappen geen meerder opperhoofden
zouden hebben dan de hof of rijxLantfchappen Peki»gen Nankinq^.-Lxxhn
hetonderfcheit, tuitchen fuenCheu,
of grote en kleine ftadt,voornanielijk
fchijnt te beftaen in het hebben of
houden van een opperhooft
aen
wien uit d' onderhorige fteden het
,

j

Heden

,

,

,

,

:

,

,

defgelijx

heeft de Tarter

,

de bezit-

inhetLandfchapvan/öaen de zeekant, tegen het inval-

ter des rijks,

;

kien

,

:

:

buiten en binnen de grote muur, en
op of in de zelve, in alles ten getale
ontrent van hondert zes en zeventig.

'

,

,

len der afgevalle Sinefen , Kosingas
aenhang, vefting by vefting doen bou-

wen

en

de vafte fteden aen dien
om hen toevoer, door
hunne gunftehngen, te beletten.
Behalve al deze fteden en veftingen,
is Sitia aller wegen bebout met een onrekenbaer getal van dorpen, vlekken,
gehuchten en buurten dikwils niet
veel kleinder en minder volkrijker;dan
vele bemuurde fteden inzonderheid
,

al

oorc flopen,

j

;

,

genoemt worden maer mogen door mangel van muuren en eige
Majeftraten den naem van ftadt niet
voerenjCs^n worden door de Majeftraet
die Cbiti

:

,

,

der nacfte fteden beftiert. Waerover,
ten aenziene van deze grote meenigtc
der fteden, veftingen,dorpen en andere beboude plaetfen , zoo geheel Sitta

met de grote muur in 't ronde omringt
was iemant zich het voor een eenige
zeer volkrijke en welbeboude ftad, zo
tezeggen,zou konnen inbeelden-.'zoo
,

dicht

is

Sina beboutrwant naulix treet-

më uit d'eene of komt

aenftonts weer

aen andere wel beboude plaetfen. De
meefte fteden leggen aen bevaerbare
ftromen en hebben voorfteden die
wijd en brect langs d'oevers in gezonde luchtftreken uitgeftrckt leggen.
,

,

B
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OnderhoorigepUetfen

van

Sina.

Men

rekent

ook onder

Sina zekre

lantftreke Le'dotung, gelegen beoofte
het lantfchap van Peking daer de gro,

te

muur

begint

het hangend eilant

:

Korea, fchatbaer aen dezen rijke daer
en boven bezit Sina veel na by gelege
:

eilanden, verphcht aen hem door betaUngvanfchatting: het eilant Ainan,
onder ander, gelegen ten Zuidc , na-

by het Lantfchap van ^«^ïw/^w

van
na 't o ofte leggen verfcheide
andere eilanden, eenigezoonabyelkandrc, dat zy veel meer een eenigh,
dan vele eilanden fchijnen te zijn
wacr onder een het voornaemfte is,
vercicrt met de ftadt Makao. Dicht
onder dekuftc des Lantfchaps van/okien leggen d' eilanden Quemuy en Aumuy: verder in zee daer tegen over het
't eerfte by
eilant Formofa en Taiwan
de Sinefen , daer het heden onder
ftaet Talieukieu geheten meer na 't
oofte , onder hetLantfchap Chekiang,
d'eilanden Changque en Cheuxan.
Voorhene, volgens de befchryving
des Koninrijks van Sina, zelf in 'tSineefch waren verfcheide gebuur-Koningrijken in 't ftuk van fchatting den
Keizerrijke van ó'/w^? onderworpen te
weten ten oofte drie en vijftigh ten
wefte over de vijf en vijftigh en ten
noorde drie. Namaels wierden veel
weiniger getelt. Heden heeft de Tarter,de befitter van geheel Sina, de ganfche ftreke, ontrent Sina ten Noorde,
Noord-oofte, en Oofte, daer de Lantftreke I f dO/««^ leit, niet alleen onder
fchatting, maer ook onder zijn gebiet,
eenfdeels door erfenis, eenfdeels door
de zege der wapenen bekomen.
Naerdien reeds te voren, en by vele
Landbefchryvers de naem van Katay
en Katayers gedacht wordt onder
voorwending byhen, alseengeweft
en volk , verfcheiden en byfonder
van Sina en de Sinefen daer nochtans
geen ander ge\veft,nochte geen andere volken dan Sina en Sinefen , door
Katay en de Katayers te verftaen zijn,
dient de dooling in't kort ontvouwen
en wederleit ; want lang en hevig is
voorhene getwift over het geweft,
Katay gemeenlijk genaemt te weten,
of het een byzonder land is , ten noorde van Sina , buiten de groote muur
daer

••

,

,

:

:

,

Trignut.

,

:

,

:

,

,

Dwalingen
in' t fl ellen
•van Kat Hf
vederleit.

,

,

,

:

gelegen

of een en het zelffte met

,

Sina.

Dat Sina het grootfte gedeelte van
Katay is, of, om duidelijker te fpreken,
het geweft welk de Turken Moren,
Arabiers en Ruften Katay noemen, beveftigen al dejefuiten,die lange jaren,
in Sina, tot voortplanting desRoomfchen gcloofs zich opgehouden hebben en grondigh in de kennis der
Landbefchry ving ervaren zijn: als onder ander Mattys Rik, NiklaesTrigaut,Godignë, Alvares Semedo,Micchael Boim, Johan Gruber en andere.
Ook beveftigthetzelffte gevoelen,
door ondervinding bekomen, deje,

,

,

,

fuiet

Benedikt Goës want dces, door
:

bevel van fijne Ovcrheidt , en ^tn
Onder-koning van Indien, ylria Saldalgda , ja van ^tx\. groten Mogol zelf,

met name y^/fdf^ir,

uit het Keizerrijk

van Mogol des jaers zeftienhondert

om Katen andere, om
d'inwoonders der tuflchen gelegen
Koningrijken , tot het Roomfch geloof te bekeren heeft gcenander A'^drie afgevaerdight , eenfdeels
tay

op

/^<7y,

dan S/«</ kunnen vinden. DeRuf-

te fpeuren

,

,

fen , te ruch uit Sina gekomen , gcvraeghtvvaer zy geweeftzijn , zeggen
in Afl/dfy,

en aldaer vele grote ftenefte-

den tunftige en beleefde luiden
zien te hebben al welk Sina eigen

ge-

,

is.

:

Defgelijx beweert het zelffte de Jc-

Kircher , met de woorden van
Godign. Al wat, zeidt hy Katay is,

fuit

,

gehoort onder Sina

nochte geenftadt of
koningrijk is met dien naem genaemt,

dat heden

\s

,

daegs hutten degrens-palett

van Sïnzgevonden wort.
Evenwel voegt hier op Godign,
en uit hem Peter Davitii en Kircher,
,

Jchijnt niet verre buiten waerheit

dat

,

behalve het gedeelte des lants , welk met

den naem van Katay , binnen de qrenspalen van Sina , de lefuiten gevonden
hebhen , een veel wijdftrekkender vak
aert bodems ten Noorde en JVefte , aen
het Keiferrijk van Sina gelegen zy , dat
ook eertijts den naem van Kztuy gevoert
,

hehbe.

Maer dewijl (zoo vervolgt Kir-

cher) die gehele lantftreke

grote muur

,

,

buiten

de

by na tot twee maenden rei-

zens verre , woeft , ongehavent en volkloos

gebleven

is

,

zoo is veaerfihijnelijk,

dat

1

van Sina, ofTaifing.
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Daer en boren vcrdeilen beide
Katayers en Sinefen het tropifch jaer
namelijk
aerthodems , eigentlijk Katay genoemt in vier en twintigh delen
hutten
de iederjaerfaizocninzes delen die algeworden u ,en de woeJFijne
grote muur, heden ¥^Am\x]i^ geheten, eer- leens by de Sinefen genoemt worden,
gelijk de zelve ,volgens Nafirodin, by
tij ts den naem van Katay gevoert hebhe.
Katay
Sina
de Katayers.
door
dat
of
Tot bewijs
Van gelijken is by de Katayers en
Katay de Tuiken Moren en Ara-bieren Sina verftaen dienen ook de Sinefen een zeftig jarige zonne Cirwoorden vanKatayer Muskus en Ka- kel in gebruik en by hen beide met
tayerThe, diedikwilsbyhcnin'too- een zelven naem geheten gelijk ook
daer nochtans ieder dezer zeftig jaren met een zelfte gehoort worden
het eerfte een ven naem by de Katayers en Sinefen
beide deze dingen
reukwerk en 't ander een kruit , by- gefpeltwort. Uit welke gelijkheit van
en maniere van tijt-rekening,
zonderlijk in^i;?JVOortkomen,en Van tale
niet duifterlijk te befluitenis, datde
daer allerwegen vervoert worden.
Dat de Sinefen en Katayers een en Katayers en Sinefen, een en dezelve
geven ook de volken zijn:want waeren zy verfcheidezelve volken zijn
gelijkheit en over een koming van den , gewiflelijk , zy hadden ook
tale en zeden, die zy alle beide voor met verfcheide woorden ieder in zijte ne landtale, de voorzeide zaken gevele eeuwen gebruikt hebben
kennen. Zulx blijkt uit de fchriften noemt.
Dat Katai geen ander geweft is,
van zekeren vermaerden Perfiaendathetgewejl'van S'in^namaeh

,

als

de

,

gehavetifle en 'vruchthaerfle plek des

,

:

,

,

,

,

,

,

j

,

j

,

\

;

;

,

i

,

,

|

1

,

;

,

,

|

i

fchen fchryver Nafirodin
die ,
trokken des jaers twalefhondert , vijf
en vijftigh met de Tarters derwaerts,
de gehele wijze van tijtrckening by
de Katayers gebruikelijk duidelijk in
d' eigen Perlifche tale verklaert heeft:
daer alles, volgens zijn eigen getui
genis met d' oprechte woorden van
de Katay er tale uitgedrukt ftaet en is
gelijkvormig met die van de Sinefen.
Éerficiijk is de burgerlijke dagh of
nacht en dagh by de Katayers volgens Nafirodin, in twalef uuren verdeik defgelijx ookby de Sinefen en
komen de namen van d' uuren der Katayers
die Nafirodin ieder met eenen Katayer naem in Arabifche of
Perfifche letteren vertoont met de
namen der Sineefche uuren geheel en
al over een of zonder eenig merkege-

,

dan dat van Sina , is ook bevvijzelijk,
uit het geen voorhene verfcheide
fchryvers van Katay gefchreven hebben , wijl dat geheel en al op Sina flaet.
Zeker Johan Karjpijn een geeft elijk
pcrfoon , gezonden des jaers twalef
nondert zes-en- veertig door Paus Innocentius de Vierde.aen de Koningen
van Tartarije , fchrijft onder ander al-

i

i

,

|

,

,

,

,

j

,

,

j

:

,

'

,

,

oofle

De

Katayers bezitten dierbare goede-

ren

,

en maken zeer kunftige werken ;
rijs , daerzy wijn

hebhen overvloei van
van maken.

,

Al het welk op de Sinefen kan gete weten deze leggen
paft worden

,

lijk verfchil altoos.
,

van V

met hunne gantfche macht invallen.

ters

I

,

Ten tweede

:

uitterfle

i

,

:

De Katayers

grens-huuren in het
met de Tarters ,
Ontrent deze
d'oojl-zee.
aen
tot
ftrekken
grenzen , vriefi het water dikwils toe,
en haent eenen ivegh , ivaer langs de Tar-

dus

|

,

:

gebruiken beide Ka-

in

ooften.

tuf-

,

vrieft het wa-

fchen Sina en Tartarije
ter toe. Ook zijn de Sinefen groote
Kunftenaers hebben overvloet van
Rijs, daerzy wijn van maken, Samp-

tayers en Sinefen, in alle Cirkels tro-

,

,

pifche jaren, te weten
van den ingang der zonne in den tienden graet

't

Aen de grens-palen

,

:

j

van den waterman. Stellen ook in dezen aenvang van ieder jaer te gelijk y(7« geheten.
Een ander Willem Rubrikis afbet begin van hunne lente; gelijk in
den tienden graet des ftiers, het begin gezonden na Tartarye, doorLouys,
van den zomer, en na even gelijke de elfde. Koning vanVrankrijk, des
verlopen vantijden, de twee overige jaers twalefhondert drie en vijftigh,
daer
geeft noch duidelijker berecht ,
jaerfaizoenen.
,

,

I

'

B
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zeekant vluchte, fdkfar of f anfur genacmt,enzeerniachtiggewecftzy,boven wien, bchalven den groten Cham,
in diegevveften geen groter gevonden wiert. Nu getuigen in liunnc
Perfianen en
fchriften d' Arabieren

hy.in zijne reizcop het zeven en derDe Katayers
tigfte hooft-ftuk zeit
fchryzert met pencekn gelijk de Jchil:

,

ders

,

in dier wijze

flrepen fchijnen te halen.
maniere van fchrijven noch he-

heeltenu

Welke

dat cy in een zelve

,

-vele

,

Turken

den by de Sinezcn gebruikelijk is
Na deze twee fchryvers heeftmcn
zekeren Markus Paulus een Venecdtiaender en langer na dien, eenen Ay-

,

dat Fackur

,

of \ïe\erfanfu,
der Sineefche

een algemeine naem
Keizeren is:want dien Markus Fanfur
noemt na de wijze der Tarters met
by
voegen van R, noemen andere Fanbeidie
Armenië,
ton, geboortig van
welk volkomen een Sineefche
boven
fu
de ook Tartarijen en daer en
naem is ; en een zulke met den weiKatay door-reift , en verfcheide din
gen van Aiï/^ygefchroven hebben, die ken een iegelijk gefprooten uit Koop geen ander geweft, dan op dat van ninglijkcn geflachte of af komfte by
deSinefen genocmtwordt, gelijk ook
sïna kunnen geduidt worden.
Onder ander fchrijft de Veneed- noch heden met den zelven. Maerdc
tiaender die des jaers twalef hondert Tarters noemden dezen Koning alvijf en zeventig voor d'eerfle rcize, dus,en niet met den naem van Keizer,
door Tartarije in Sina trok , in het ter oorzake hy by de Suider Sinefen
tweede boek op het zesen-twintig- gekoren was na dat des felfs voorzadoor het geheel ten reeds al de noorder Lantfchappen
fte hooft-ftuk aldus
Landfchap van Katay worden Jwarte verloren hadden.
Dees Koning was de vijftiende uit
fteenen gegraven , die in brandt geftoden
ftam Cung, en wiert by de Sinefen,
plaetfen
veele
op
en
keti, vlamme geven
na de verkieüng Tuicung genoemt,
hout op de haertfieden verflrekken
Diergelijke ftencn worden heden in Maer de Tarters, gelijk gezeiqis, wilSina , in het Lantfchap van Sanfi ge- den hem den naem van Keizer niet
geven naerdien zy zelfs het grootftc
graven.
Ontrent tien mijlen {oftwee en een hal- gedeelte des Keiferrijks bezaten en iti
ve Duitfche) van Kzmh^wlvolgens den hadden en uit hunnen ftam reeds een
zelven fchryver uit het volgend hooft- gekroonden Keizer over de Sinefen
Dies noemden zy hem flechts Fangfu,
ftuk) ftort een grote flroom in zee waer
koopdat 's Koningje oi uit Koninglijk bloemet
geladen
vele
fchepen
langs
,
den
de: Het blijkt ook hier uit dat /4c/«r
Over
manfchappen op en afvaren.
zelven v, een fraeie marmer e hrugh ge- ofFanfu een eigen Sineefche naem is
,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

\

,

,

,

,

:

,

,

.

'

,

,

Heien
king

Te-

of

Xuntün.

,

,

,

,-

slagen

,

van drie hondert fikreden

lang,

wijl

oofte de befte

genoemt

Voeg hier by, 't geen de Vcnetiacnzoo vele fteden verhaelt rijk

der van

,

van koophandel, kunft en fchranderc
inwoonders als daer zijn, Kambalu,
:

j

Sinqui, Quingfai,Kugui , Quelingfu

;

,

't

worden.

wederzijde aen de kanten met leeuwen
van gehouwen fteen. Vcel zulke brug-

:

in

porceleine vaten Fagfurin,

acht hreet , en ruft op vier en twintigh
gewelffelen , afbogen : is verciert ter

en neeftmcn in sina. Van gelijken
aet op sina, 't geen hy in 't volgend
hooftftuk verhaelt Een tweefprong is
ontrent dertigh mijlen van den gezeiden
flroom, waer van d' een wegh loopt na
het Lantfchap van Katay , en d' ander
na het Lantfchap van MangiMaer dit Lantfchap is Machin, een
gedeelte van ^/«<7,cigentlijk genoemt:
welk na 'tZuide en Oofte gcftrekt
'want op het drie-en-vijjftigfte
leit
hooftftuk verhaelt de zelve fchryver,
hoc de Koning des Landfchaps van
Mangin , die voor de Tarters na den

noch heden

chiang oiUnchiam ,

,

Un-

die in befchry ving,

volgens den Jefuit Martijn met de
fteden van S/na over een komen , als
Kambalu dat 'sftadt des Heren, (alzooby de Tarters genoemt,) met Peking de rijx-ftadt Singui, met Sucheu:
(want in placts van Cheu , welk middelbare ftadtby de Sinefen betekent.
zeggen de Tarters Gui: ) Quingfai ,mtx.
Hancheu : Kugui,mttKincheu : Queling\fu,mtiKienning: Unchiangoi Unchiam
,

,

,

:

j

I

met

:
:

van Sina ofTaiftng.
ttit\.J unqchan(i^

'•

gelijkbrederuit'tvcr-

volg zal blijken. Ook eindigen de namen van cenige (leden by ^tn. Vcnetiaender in Fu als Tadinfu , Kacan,

,

,

IJ

en andere eigenfchappen van sina verfchilt.

Ook

beveiligt

op verfcheide plaet-

fen de Jeiuit Martijn dat door de geweften die by den zelven Venetiaender Katay en Mangin genoemt wor,

Queünfu Ciagianfu Sianfu ; welke
ienter greep Fu een ganfch eigen Sineefch woorc, en geen ander geweft den geen ander , dan Sina te vcrftaeti
dznSina eigen is betekende eigent- zy: of liever, om duidelijker te fpreken, door Katay de zes noordelijke,
lijk groote fladt gelijk Cheu middelmatige (ladt waer uit gevoeghtby en door Mangin de negen zuiderlijke
anderen , de Sinefen verfcheide bena' Landfchappenvan Sina.
Katay (zoo luiden zijn woorden
mingen van hunne fteden gefmeet
daer over in de befchryving van Pehebben.
Met Shja komt ookganfchelijko- king) is gewijjelijk nitt anders als de
ver een wat Hay ton d' Armenier van zes noorder Lantfcbappen van dit uitKatay heeft , die des jaers dertien hon- terfte Afie , die door denftroom Kiatig,
dert en zeven al de rijken van het uit- van de negen zuider Léintjcbappen afgeterfte oofte doorreift heeftrzeit onder Jcbeiden worden. Markus Pauliu noemt
a.nder:Het KoM/figr/jkKsitay is hetgroot- deze negen het koningrijk van Mangin;
fte welk op den Aerthodem magh gevon- gelijk de eerfie zes Katay geen wonder,
den worden : vloeit over van volk , en wijl die noch beden dm by de Tarters geontelbare rijkdommen , en u gelegen op noemt worden; dejgelijx by de Moren,
die, volgens een oude gewoonte alledrie
den oever der grote zee.
De menfchen van d/en oort zijn won- Jaren Jcbatting aen den Keizer van Sina
der fchrander enjcbalk : waer om zy alle brengen.
volken in betjlukvanwetenfchappenen
En aengejien de naem des Jirooms
kunften gering achten , en zeggen dat zy Kiang , (want die wort by Markus,
Quiang of Quian genoemt) en ook 't gealleen uit twee oogen zien , en al andere
volken uit eeneenighoogb. Onder deze tal der Noorder en Zuider Lantfcbapvolken desKoningrijks, die alle Katay er s pen met de genen over een komen die
genoemt voorden , vindmen zeer fchoon men by den Venetiaender in de befchryman en vrou-volk doch alle klein van ving van Katay en Mangin beeft , zoo
oogen
en van natuur zonder haert
twijfel ik voort aen niet , o/ Katay is gan-

fu

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

hloohertig en zeervreefacbtigh voor de

doot , en zeeghaftiger te lande , dan te

De

ivater.

krijgs-wapenen zijn veeler-

de gangbare munte van Papier, vierkant , en met het Koninglijk merk getekent. Dit Koningrijk wort gezeit in het
hegin der werelt te leggen , buiten het
welk gene woonplaets van andere volken
lei:

(want weinig was toen Japan beIVeftwaerts paelt Katay aen bet
Koningrijk van Tarfen ; Noord-waerts
aen de wildernis en bergb van Belgian
Zuid-waerts aen d' eilanden van de grote zee. En weder in het tweede hooftfluk. Een zeer rijk Lantfcbap genoemt
Sim (miiïchien Sin oi Sina, oteen ge-

js

,

kent)

:

,

deelte deflelfs) is gelegen tuffchen het
Koningrijk van Indien en dat van Ka,

fcbelijk in dit uiterfte Afie gelegen, ik
voegh hier by : dat wanneer d' eer waer»

dige leader Mattijs Rik

,

Jefuiet

2ijne eerjle komjie , in de fladt

op

,

Peking,

eenen Turk gekomen met eenen leeu tot
,

eengefchenkaen den Keifer naerftelijk
en met voordacht , na den naem des Keirijks van Sina vroegb , tot antwoort
kreeg , dat het K^xa^f genoemt wiert en
was en de Keizerlijke hooftfladt Kam,

,

,

Dus verre Martijn.
Tot meerder bevefting

balu.

der wacr-

heit dienen de volgende woorden

van
zekeren Arabifchen fchrijver Abulfeda daer hy zeit , in het befchrijven
der fladt Kambalek , heden Peking :
,

Vermaert
den.

De

is

Tamgazi geworvan Tamgazi zijn

de fladt

geweflen

Met welke woorden Haython,

een en de zelffle met die van de Katay ers.

Katay of Sina zoodanigh bcfchrijft,
dat het geenfms van deflelfs hedcndaeghfe gelegcnis zeden der volken,

Die derwaert gereifl zijn maken de
muur, die hunne fleden , dorpen en andere verblijf-plaetfen omringt, van het

tay.

,

,

,

oofle

:

Befchryving des Keizerrijks

1<5

oofte tot het nejle

,

tot die uitterflc geweften des aerd-

dertig dag reizens

bodems plagh

Katay binnen de
lang.
Wcshalven
grote en vcrmacrde muur des Sineeis

En

wor-

by de Griexfche en Ladie deze
tijnfcheHiftori-fchryvers
verre gelege zaken op 'tpapier gcbraght hebben, zeer zelden dcSinealzoo hebben
fen gedacht worden

fchen rijks bedooten.
hooftftadt der Katayers , Chan
Balek,\vz<t^ van Markus V^\\\\xsKamha-

De

gelijk

,

wort by den zelven
Arabifchen fchryver Ahulfeda onder
het vierde klimaet, en op die hooghte
lu gf maekt heeft

uitgeftrckt te

den.

,

;

,

d'Arabifche en Perfiaenfche fchryvers der later tijden meermalen de SiTe
nQ,(trï, dan de K.atayers gedacht.

en lengte gcftelt, datzynaby met die
van Peking over een komt. Geen minder overcenkomins is in d' overmatige grote; als daery^/«//^^^ van fchrijft,

die voor de
verftaen die fchrijvers
geboorte des Heilants twalef honwelk allen geloof te boven gaet. Def- dert en drie bloeiden, ecrdeMogolgelijx beweert Martijn dat de ftadt, fche Tarters ten rijke van Sina wacSie by de Tarters en Markus Paulus ren ingevallen.
Wijders , dit zelfde Sinecfche rijk
Kamhalu genoemt word, een en dezelhebben
deze gedachte fchryvers van
is.
oiXuntien
Peking
ftadt
met
ve
begin
der eerde klimaet totnaufchryver,
het
Perfiaenfche
Zeker ander
Kafun Kaxan , noemt den Koning der lix over de palen van de derde uitgeKatayers Teticu : maer noch heden fl;rekt; dehoogh noorder geweden,
wort de Keizer van Sina by de Sinc- naerdien hen die naulix eenigcr wijze
fen Tien^u genoemt, dat 's Zoon des bekent waeren , by na den volken
Gog en Magog bekent flechts aen
Hemels.
eenmerkname,
anders onbekent.toegcvoegt.
her,
outhcit
vele
Sedert
die naderhant, na het leggen
entoteenbefluithicr
Maer
wacrdigezake
by te voegen fchijnt de naem der Ka- van den grontflagh des Tartarifchen
theers of Katayers by de Griexfche of Mogolfchen rijk quamen te fchryfchryvers inzonderheit die de daden ven, wanneer de naem en 'tgerucht
van Alexandcr befchrevcn hebben, vandengrootcn Chan oïCham (Cbam
bekent en ruchtbaer gewecfttczijn: betekent in de Tarterfche of Mogolwant dces volgens hunner fchryven, fche tale Keizer of Vord) over den
wende zijne wapenen , tot tegen de aertbodem verfpreit was, hebben d'ingeweften der Katayers. Wel is waer woonders der volgende gev/eden, beQuintus Kurtius dezelve aldus niet houdende evenwel de zelfde grensnoemt; maer het Koningrijk van ^'o- palen derSinefen, met den naem der
welk gelijk uit Strabo duidelijk Katayers gedacht. En fchryven deze
fis
Kata oi Katay, welkzy van de Tarters
'blijkt een en het zelfde met deze is
Kodes
naem
hebben waer van by andere
den
ontleent
met
alzoo genoemt
toen
oCbata en Cbatay gcfmeed is.
nings, gelijk Strabo wil, die
Uit het geen voorzeit is kan lever \\atay heerfchte.
Dioen
Kurtius
uit geen lodTe giffing befluiten,
mant
rijk,zoo
Dit zelfde
isbediert
gelijk
allcreerd de naem der Kadat
door de Siculer getuigen,
geworden door goede wetten en ze- tayers ten tijde van Alexander, onden, en munten deflelfs inwoonders der d'Ooderfche Scythifche volken
gehoort is alzoo ook de zelfde volin wijsheit uit.
,

,

;

,

De naem
der Katayers hy
d' ouden bi-

kent.

,

,

,

,

,

,

,

,

:

Lib.

2J-.

,

1

'<

,

|

,

I

belangt de gelegenis van Kaal de fchryvers brengen het zelve

Wat
tay

;

op degrens-palenvan
't

uitterde van 't Oode ,

sraph.cif.

t'

Perfianen en andere tongen, opnieu

;

droegh
toe, na dat de Mo-

weer gebraght hebben.

welk ten dien

'Dit

zich te«dien tijde
dat de ^/7«5 of goUers , welker grootfte gedeelte
met een byzondercn en eigen naem
cjj^ten, dat zijn Katayers , Scythen
voor Tatar en Tatar (doorgaens Tartars)
zijn , grens-buren der Seren
zoo veel als deze naem der Scythen genoemt wierdt , te weten de Scytijde

tib.6 ceo-

Indien, en aen

effens met den naem zelf
der Tarters, totkennis der Arabieren,

ken dien
j

bekent was.

Ptolomeus

I

fchrijft

i

:

then,

;

van Sina

ofTaifing.

J7
then gelegen ten zuide en oofle bui- Chiam betekent in de Sineefche tale den
ten den bergh Ima, al de andere Scy- allergrootft en ft room
want d andere
tifchc volken inzonderheit d' oofter- ftromen worden Ho genoemt. Wy
verlingen onder den Vekheer Amochta» moeden dat deze deJl room is dien wy
. Chan t' ondergebracht hadden.
Dees, den zone der zee noemen : want noch ten
na het vall It ellen zijner heerfchap- huidigen dage wort hy Janfuchian gepye nam ecnen nieuwen naem van noemt. JVy lazen daer en boven dat in
Chingrz , en d'eerlle. den toenaem het zelve na 't zuide negen Koningrijken
ontrent des en na 't noorde zes gevonden worden
van Groten Cham aen
welk volkomentlijkrnet de vijftien Lantjaers twalef hondert veertien.
fj.
De Jefuit Niklaes Trigaut meer fchappen des Sineefchen Koningrijks niet
voornoemt, bekrachtigt ook dit zelf- alleen in getale ; maer ook in 'er daet
zelve over een komen. Want ieder defle gevoelen te weten dat Katay geen
Sina
zer Landfchapp&n is ook een wijdftrekander gewed dan
is, in de volkend Koningrijk : zeker is 't dat eenigende woorden,
Door de komjle va» d onzen 'm de ko- ge groter zijn , dan geheel Italien. Ten
,

:

,

,

,

,

,

,

,

L«*. 4.

,

,

mnglijke hooftftadt Peking
zekerlijk

,

hekent geworden

is ten lefie

welk zy

,

reeds langgevoelt hadden , namelijk dat
dit het zelffie rijk

is

,

ivelk

hy eenige

fchryvers grootY\.2Lt3iy genoemt wort, en
dejejiadt Peking desgeenen hof-fladt,
,

dienzy den grootenCan noemen, die heden Koiting 4er Sinejen is. Qp dat zulx
niemant ongtloofelijk Jchijne , vang ik
aen dit ie hewtjzen :

zuide zijn ook negen van de vijftien gelegen , namelijk , beneden den 'te voore

genaemden ftroom. Na

't Noorden leggen boven den zelven ftroom de zes ove-

rige.

Noch klaerder aenwijs hebben wy uit
zekerenperfoon van aenzien bekomen.

Het is ontrent geleden veertigh jaren,
{te weten van het jaer duizent zes hon-

re Lantjchappen der Sinejen gefchreven

dert en acht , in het welk wy fchryven)federt uit Arabien twee Turken e
f
Mahometanen altoos na Peking gekomen waeren. Deze braghten over lant
naden Koning van Sina eenen Leeu; van.
welk dier de Sinefen wel gehoort hadden maer dat zeer zelden gezien. Zeer

hebben

beleefdelijk wierden deze by

fVyders,het eerjleaenwiis, ivaer door

voor lang tot vermoeden van deze
zaek gekomen zijn , is hier uitgenomen,
ivy

van dit
en van ande-

ivijldcze zelfjie jchryvers, die
ivijtjl rekkend rijk

,

Katay

,

bevejligen dat het na dezen

eort des aerthodems

,

neven de Koning-

,

onthaelt

den Koning

en met zeker Majeftraetfchap,

,

ten ooft e, gelegen is, befchonken , hoven 's Konings wedde,
wel
welk ook op de zonen en op het ganfch gete
ik Jirekke Perfien
verftaen
{
nu breder uit , als het geen melk nu ftacht over erfde.
met den naem van Perfien bekent is :
Dit gefchiede om de Leeu , zoo lang
want ik begrijp daer onder al die wijd- hy leefde ga te ftaen , en niet weer na.
welke in Afie tot hun vaderlant te keren uit vreze van
ft rekkende geweflen
aen de grens-palen van Sina de Perfi- nieuwigheden tegen het rijk van Sina te
fche tale fpreken) en ten Zuide van de brouwen. Ter zelffter tijdt , wanneer
Tartaren gezien wort. En naerdien wy d' onzen te Peking waeren gekomen,
in het Koningrijk van Sina door vlijtig
ivaerenze noch beide by den lijve. Na
na vorfchen niets van een wijdflrekkend hen zond Vader Rik eenen van onze
Koningrijk hoorden docht ons onmoghe- broederen om iet dezer dingen uit hen
lijk te zijn, dat een zaek van zoo groot
te vorjchen : ja, keerden d' onzen , dat
belang ganfchelijk by de gebuur rijken meer is , met den eenen in dit hofte ruch.
zou on bekent zijn, en uit het allergroot- Vader Mattijs Rick quam dikwils met
fte rijk geen geheugenu van oorlogh of hen in montgemeinfchap : uit de ivelke
koophandel Jedert zoo vele eeuwen ge- men klaerlijk verftont , dat het Koningvonden wordt. Van dit zeljjie Katay, rijk,waer in zy toen leefden,het groot Kavonden wy gefchreven dat het door den tay was en deftadt zelve Kambalu geftroom CWmm anders Kising, van het noemt wort. Nochte zy twijfelden daer
over ook het minfte niet, ofverhaelden op
«ofte na V wefte doorlopen wort. Wijders
rijken vanPerfien

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

C

ïvegh
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van Peking in Sina , acn den
Keizer van Sina en oofl:-Tarvan daer het zelffte betarije,
gehoort,
hebben
als eens hy d' onzen uit anderen
die uitPerfien gekomen ivaeren , zonder recht over Sina en Katay , met de volgende woorden gedaen.
ooit daer in te veranderen.
aen
de
Wy zijn heden gekomen aen de
ook
hebhen
Ja, dat meer is, wy
Sinefen zelfs bevonden , wanneer d' on- hooftftadt van Sina daer de Keizer
zen daer van te praet quamen , dat ook der Tarters tegenwoordigh zijn verde naem van K^tay hen ter oorenzy ge- blijf geveftigt heeft. Alhier is her
komen. Enfchoon het Koningrijk van Si- ware Kambalu des Koningrijks van Kana hy uitheemfche luiden aldus genoemt tay , welkdeKompanjie vruchteloos
De Mowort, zoo is evenwel geenzins te tivijfe- twee male gezocht heeft
ren
Moskoviters
die
alhier
ten
en
,
/e», ofd'oorfprong des naems is eenjdeels
uit Je Sine7jche^enfdeelsuitTarterJche koophandel komen, noemen dezelve
ftadt

Katay gevonden of gehoort te hebhen. Het zelftfle is ook meer
tvegh een ander

Cham

,

,

.

taletefamengefmeet.JVantzodikwilsde
Sinefen in degefchreve boeken deTarters
noemen ^zeg^en zy Lu, en het Noorderge-

Cambalu. Dan 'tseen allcrmeelt dit
zeggen bekrachtigt is dat effen vijf
mijlen boven Peking , op d' andere

Pa, en niet alleen Pe. Maer Cam is
hy de Tarters zoo veel gezeit als groot.
En wijl ten zelven tijde, in den welken de

zijde van

,

deze hoge bergen die Sina
tuflchen de
en Tartarije fcheiden
geftich
cis , gene
welke de grote muur
dan Wefter
Tarters zich ten rijke van Sina ingedron- andere volken wonen
gen hebben, de Tarterfche Koning zijnen Tarters gemenelijk genaemt Sauw,
zetel inPckinggeplant had heeft dees dat 's gezeit vuil en morJfich en vergehierom dezelve Q2imTp2iïa genoemt; hoe- der een ander (lam der Tarters
we Ize namaels gelijk hy verfcheide vol- heeten Jupitas of Zutatten welker
ken de letter P /« B verandert wordt, lant flrekt tot aen de binnen of
Cambalu is beginnen genoemt te wor- Noordzee. Zeer arm zijn deze Tarden: niettegenfiaende de Sinefen, die ters gekleet met vellen van vifTchen,
ook noch heden en hebben niet te verkopen dan peerhyna de B ontberen
den, fabels bevers en andere pelteCambalu 2:f?ff f
Hier uit Uijkt duidelijk , dat Markus ry en. De befchryving des Lantfchaps
Paulus de Venetiaender ten dien tijde in van Katay komt niet o ver een met het
dat rijk doorgeboort IS wanneer de Tar- geen men uit het verhael van hunne
ters over de Sinefen heerfchten , en mif- ïanden heeft. Het is gelegen ten oofte
zijn gefchien met de Tarters zelfderwaert door en Noord-oofle van Sina
gedrongen zy. Door deffelfs gejchriften is buurvolken van het hangend eilant
het Koningrijk van Sina onder dien naem Coree en de lantftrekc Leauwnt. Hun
in Europe bekent geworden, dien de Tar- lant flrekt na 't noorde tot aen de vijfters gebruikten; te weten, die het Katay, tigh graden, alwaer het paelt aen de
zee en aen het lant van Efo oijefo :
en de rijxfladt Cambalu noemen.
En zoo miffchien iemant zou wil te- vvaer van het grootfte gedeelte ook
fenwerpen: dat degrens-pakn van Mar- onder den Keizer van Sina ftaet. Dus
Ui Paulus breder uitgebreit worden,als verre van A<r/^V.
De voor-gedachte Keizer Th heeft Verdeeling
heden die' van de Sinefen uitgeftrekt
der landen
leggen. Dit ,fchoonwaerzy dewijl ik ooknaerftelijkgageflagen, onderde van Keiz.cr
itoch noit onderzocht heb , zoo kan wel
heerfchappye van welk hemelfchge- Xu.
zijn, dat zy de gebuur-geweflen der Tarfternte of Iter-koppel ieder lant ja ieters , een weinigh meer na V Noor de, met
der lantftrcke en lladt des Keizerrijks
dien algemeinen naem genaemt hebhen.
gelegen ware. DefTclls oordcel in dit
Nu tertijdt, evenwel, isgeengeweji rtuk is noch heden by de Sinefen in
luiten de Sineefche muur te vinden, wezen en wort de verdeiling van Tu
ivelkKatny genoemt wort.
genoemt.
D' onzen, afgezonden des jaers
Wyders de Sinefen hebben acht
zeflien hondert vijf en vijftig in ge- en twintig fier-koppelen die men wil
zantfchap naer de Keizerlijke hooft- dat oulinx met onze acht en twintigh
ivefl

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

\

,

j

j

,

\
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,

,

,

,

,

,

hui-

:

van

Sirta

huizen der mane over een koming
gehad hebben want ieder flerkoppel
beflaet aen den hemel zekere graden,
hoewel ongeh)kehjk,in dier wijze, dat
zy te gelijk den gehelen kring van
drie hondert zeflig graden vervullen; niet tegenftaende de gehele kring
by de Sinefen in drie hondert vijf en
zeftigh graden en vijt en twintig minderlingen of minuten verdeilt wort,
te weten na den jaerlixen loop der
zonne.
Al deze fterkoppelen worden gezeit onder d'invloeying der dwael-
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Namen.

:

Kio

'^,

Kang

$

Ti

-^

Fang
Sin

d

Vi

^

Ki

^

Teu

:^

Nieu

$

Nin

ti

,

fterren teftaen.

Wijl in
te roeren

't
,

vervolgh dikwils ftaet aen

onder welk fter-koppel

ie-

der lantftreke of ftadt geflelt is zal
'tnodigh zijn hier de namen en lengten der acht en twintig Sineefche fierkoppelen, t'efïèns met de tekenen der
dwael-fterren relaten volgen.
Deze lengten, 't geen aen te mer,

ken flaet,

na de

zijn hier geftelt

ver-

beterde lengten van het jaer zeftien
hondertacht en twintig in welk jaer
de tijdtrckening der verbetering van
de Sineefche Almanak vaft geftelt is
wijl dit het eerfte jaer van Keizer
Zungchin was
die dtn. Roomfchen
Jefuieten het verbeteren des Sineeen is ook
fchen Almanak aen-bcval
:

,

:

in dit jaer volbraght.

Na 't verhandelen ten dcele van
'tgeenhet Keizerrijkvan Sina in 't algemein betreft zal ik vervolgens,
welk ieder der vijftien Landfchappen
ten toon ftelin 't byzdnder raekt
Peking
beginnen.
len, en met dat van
,

,

Hiu
Guei

(J

Xe

d'

P'

52

Qiiei

li

Leu

$

Guei

;i

,
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Grins-

pMen.

Ten

de noorderlijkfte des gehelen lantNoord oofte en oo, paelt ten
fte aen de lantftreke Jungpingfu
en
meer na 't zuide aen denzeeboefem
Xanghai o{Cang:x.e\\ zuide aen Hokienfu, ten vvefte aen Paotingfu, ten noordvvefte aen de lantftreke der fteden
l'enking
en Paogan : ten
Jungning
Noorde aen het geweft tultchen de
grote muur en deze lantftreke.
Deze lantftreke begrijpt zes en

oofte heefc dit Lantfchap tot

grenspalen den zee - boefem Cang
oiCanghai, tuffchen het hangend ei-

fchaps

,

lant Koi:j of Koree en Si»a gelegen:
ten Noord -oofte de lancftreke van

Leaotung ten Noordede grote muur
en een gedeelte van oud Tartarije gelegen tufichen de woefte wildernis of
zandige velden van Samo : grenft ten
wcile aen het Landfchap van Xanji,
door middel van een gcduurige ry
van bergen, Heng geheten: tenzuid:

,

,

twintig fteden als Peking oiXuntien,
Xuny , Changping , Leanghiang, Miejutt,
Hoaijo Kugan,Jangcing Tungan, Hhmgho , Tung Sanho Vucing Paoti Cho,
,

,

,

,

,

Fangxan Pa, Vengan, Taching, Paoting,
,

Ki,Jotien,Fungjung,Cunhoa,Pingko,Que.

met denftroom
Het geheel Landfchap vertoont in
zijnen omtrek bynadegedaentevan

Onder deze zijn Tung Cho Pa en
Ai grote üedenXheu geheten maer al
d'andre kleine worden Hien genaemt.

eenen rechtzijdigen driehoek.
Oulinx had dit Landfchap aen verfcheide oorden verfcheide namen is
by wijle /f'ü/ enüCigenoemt.
Het geheel Landfchap van Peking
is verdeilt in acht kleine Landfchappen of landftreken Fti meteenalge-

Waer onder d'eerfte,Pe'/7«^,niet alleen

Guei tuftchen beide.

,

opperftadt van de gehele lantftreke
maer ook de hooft , rijx en hof;
ftadt des ganfchen Keizerrijks en
d'
is

Landfchaps.

Onder verfcheide ftammen van Kei- Natm-verzeren heeft deze landftreke en ftadt mjfeling.
verfcheide namen gevoert,volgens de
wijze, by de Sinefen gebruikelijk:
want by opftaen van een nieuwen
heerfchende ftam , verandert niet alleen het geheel Keizerrijk, maer ook
de meefte landftreken en fteden van
name , na weigevalien van den eerften
Keizer des nieuwen ftams.

,

meinen naem in'tSineefch geheten,
als daerzijn, met byzondere namen,
Pekingfu

oi Xuntietifu Paotingjujio,

,

kienfu , Chintini^fu

Jiinpingfu

:

,

Xuntefu

,

ieder zoo groot

Tamingfu,
als

,

;

:

ki».

,

,

:

Getal der

Getulder
Peilen.

vvefte aen den gelen Üroom , die tuffchen dit Landlchap en dat van Honan uit het Landfchap van Xenfikomt
ten Zuide en Zuid -oofte
ftorcen
aen het Landtfchap van Xantung,

Landflre-

,

,

een ge-

mein Landfchap in Europeen meteen

zeker getal van fteden onder haer.
Van deze letter greep fu , (welk eiDe ftammen, die by eriièiijke ftoel- Stammen
genüijk een klein Landfchap of lantder Sineeftreke of grote ftadt by de Sinefen be- voeging, voor en na de geboorte des fch) Keiz.etekent) gevoegt by andere namen, Heilands, over S/na door ranken van renhebben de Sinefen verfcheide namen verfcheide Keizeren, geheerfcht hebvan ieder lantftreke in 't byzonder ge- ben worden ten getale van elf getelt:
fmeet defgelijx van d' opperiT:eclen als de ftam H/a Xang Cheu , Cin, Han,
van ieder lantftreke want deze let- Cijn Tang Sung de Tarterfche ftam
ter-greep /«is aen beide, te weten, Juen, Taiming, en eindelijk de tegenaen ieder lantftreke en aen ieder op- woordige Tarterfche ftam Ta/fing,óxc
heden de bcftiering over Sina heeft.
perftadt van ieder lantftreke eigen
Onder Keizer Yh d' oprechter van VtrfcheiJe
hoewel gemenelijk kortheits halve
name».
uitgelaten. En voert d'opperftadt der den allereerften ftam H/a , na het gegehele lantftreke met dezelve geme- heel Keizerrijk in negen Landfchapnelijk een zelvenname, ter oorzake pen verdeilt te hebben , ftont deze
lantftreke onder het Landfchap van
d' oppergebieder der lantftreke in dezelve zijn verblijf heeft. Van gelijken 'Ki, en onder degefterntenvan T/ en
wort de beftierder der lantftreke en Ki onder dei\ ftam Cbeu wiert dezeldeflelfs hof, alleens, gelijk de gehele
ve /é"» genoemt onder Cijn Fanijang:
onder Sung, Jeuxan. 'DeüimTaiming,
lantftreke, genoemt.
De lantftreke Peking of Xuntienfu, na het verjagen der Tarters uit den rij,

,

,

;

,

:

,

,

,

^

,

Trigaut.
Itb.

4.

:

:

,

ke

\

van

S'ittn,

ke van Sina gaf haer den nacm van
,

welke beide namen zy noch heden onder de tegenwoordige Tarters behouden heeft.
Xuntien is gezeit Atw Hemelgehoorzaem: Pd-^/wg Noorder Hof ; gelijk
Zuider Hof
alzoo geNanking
noemt na het Hof en zetel der Keizeren welk in de hooftftadt dezer lantwant Pe beflreke gehouden wort
diet Noorder, en A/«^ hof
De hooftftadt Xuntien of Peking
zelf (want met een en den zelven
naem wort de landftreke en hooftftadt van ieder lantftrekegcnoemt) is
gelegen op de Noorder brete van negen en dertigh graden negen en vijfwantzy leit volgens
tigh minuten
de peiling van Martijn, niet boven de
Peking en Xuntien

:

,

,

:

,

,

:
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en omnn2;t rontom met een diepe
De poorten zijn twalef
Zoo Trigaut getuigt, leit de ftadt
/'^/v;?^aendezuid-zijde omringt met
hooge en fterke muuren uitgeftrekt
totzulk een brete, dat gemakkelijk
twalef peerden op dezelve neven elkander zonder raken konncn lopen.
gracht.

,

Zy

beftaen uitticchelofgebakkefte-

nen, hoewel hetganfch gevaerteder
muuren onder op grote kei-fteenen

komt te ruften. Het midden der muure, tuflchen beide in, isaengevult,in
plaets van gebakken ftecn met toe,

bereide aerde.

In hooghte overtref-

fenze niet weinig de muuren der fteden inEurope. AendeNöortzijdeis
de ftadt flechts met een enkele muur
omringt.
Volgens berecht der onzen als
veertigfte graet.
Dcze ftadt/tgcen merkwaerdigh is, oogh-tuigen, leit PÊ-jfi/^g op de Noornr,rt chanh»iek by de
wicrt voorhcnc by de Tarters Cban- der brete van veertigh graden en is
Tarters ge
Bauk genoemt waer van Markus becingelt met een dubbelde muur. De
noemt.
Paulus, de Venetiaender Kambalu ge- binnenfte is zeer hoog, groot in den
Lib.i.c. 10.
fmcet heeft. Chan Balak,oi, zoo Paulus omtrek twee mijlen en een halve, en
Kambalu , betekent ftadt des gefterkt met bolwerk op bolwerk,
zeit
Heeren: te weten in dctalederMo- naulix een fteen-werp van elkandre.
De buiten ftadt heeft flechts gemegollers of oude Tarters, die ontrent
aesjaers twalef honderten tien over ne veften, en haere poorteter weder
Sina heerfchten want Chan of Cham zijde met drie bolwerken gefterkt.
bediet by de Mogollers of oude Tar- Langs de muuren van de voorftadt
ters, Keizer en Vorft mzer Balu, of fchiet noord- waert een lopend water,
zoo eigentlijk d' oofterlingen recht welk overflagen is met een brugh en
fpreken Balak, welk afgeleitwortuit voor een gracht verftrekt. Gekomen
4ietwoort der zelfde tale Balakjun , is door de Zuider poorte der buiten
ftadt heeftmen een halve uure gaens
ftadt gezeit.
Wannitr
die ontrent des van node eermen aen de binnen ftadt
Keizer Taicung
gtflicht.
jaers duizent vier hondert en vier re- komt. Aldaer leit een dwinger of bageerde heeft de ftadt Peking aller- tery van ongemene hooghte. Een
meeft doen vercieren en op heme- weinigh terzijde omgetreden, krijght
len
wijl hy d'eerfteuitdenKeizer- men een rondeel, alwaer twcefteenhjken geflachte van Taiming was, ftukken ftacn.Daer na komtmen door
die den rijxftoel uit de ftadt Nan- d'oudclefte poorte in de binnen-ftad.
king, het oude hof derKeizeren, na
De grote ftadt Peking, (zoo de briedie van Peking heeft overgebraght, ven van Adam Schal getuigen) waer
om des te lichter de pogingen en het hof is leit recht tegen 'tZuidc,
aenflagen der Tarters
door zijnen en wort met een vierkante muur omgroot vader uit Sina verdreven van ringt. Ieder zijde der muure heeft de
naby te wederftaen.
lengte van vier en twintigh Sineefche
Cejlalte der
De muuren of wallen der ftadt, vol- ftadien zeventien ftadien gerekent
:

,

,

,

:

,

,

,

;

;

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

fadt.

gens Martijn zijn door den zelven op een Duitfche mijle.
Keizer in 't vierkant gefticht groot
De drie zijden der muure tegen
oofte en wefte hebben ieden
omtrek
noorde
in
veertigh Ly of Sinee- 't
fche ftadien gefterkt op verfcheide der twee poorten buiten de welke
plaetfen met weerbare wachttorens, zeer wijtftrekkendc yoorftedcn leg,

,

:

,

,

:

:

C

gen»
3

:

:
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de ganfche lucht, en vlieghtdoorde

gen maer de zijde tegen 't Zuide na
de voorftadt drie. De muuren zijn
,

,

gehele Stadt zelfs in alle hoeken van
de huizen en bemorfl en begruift alles: tocgrootnadeelder oogen.
Dit opftuiven des llofs is inzonderheit een fchrikkelijke plage voor d' ar,

,

ten
gefterkt met
zehondert
getale in alles van drie
tulfchen welke , op ieder twee
ftig
vierkante torens

,

,

:

ftadien

,

te leggen

een breder

komt,

me luiden , die aldaer niet weinigh
langs de ftraten zwerven en hun da-

die lichtelijk met het aen-niaken van
een driehoekige punt , in vorm van
een bolwerk te veranderen waeren.
De muur is vijftigh ellebogen
,

gheUx broot met paerde-werk zoeken.

Dan om een middel uit te vinden,
hoogh van buiten en binnen met
gebakken flcenopgehaelt maertuf- tot voorkoming van dit ongemak,
fchen beide met dicht ingeftampte hebben die van Peking een maniere
:

;

ingevoert, nergens door geheel S/»a
gebruikelijk , dan in dit Landfchap

aerde aengevult. Zy heeft de dikte
van vier en twintigh ellebogen zulx
op deze vlakte ruiters te paerde heen
;

en

|

weten niemant van wat ftaet hy
zy, gebruikt te voet of te paert de
ftraet zonder (luier of dekkleet welk
van den top des hoofts over 'ta£n
zicht tot op de borft neerhangt. Dit
te

,

,

en weer konnen rennen
knechten gevoeghelijk in flagh-orde
geftelt worden. Binnen dit perkbevinden zich al de Tarters na d' ande
reftadt
welke voorhene op vele dekkleet is dun geweven doek gelijk
plaetfen woeft lagh is het graeu der lamfer, welk door zijne dunheithet
Sinefen gejaeght , die dezelve nu o- doorzien niet belet ; maer wel het
,

krijgs

,

:

,

,

,

veral

bewoonbaer gemaekt hebben.

In lengte

,

van 'tOofte na 'tWefte,

overtreft deze de Zuitzijde van d'eer-

ftefladtvierSineefcheftadien
in debrete,

toren voorzien

Stratm.

"Irigaut.

def- 't en zy wanneer hy wil: waer door iemede met muuren en mant van ontallijke begroetingen (ge-

;

Dusverre

hoewel een weinigh
Seal.

want 's winters by regentijt,
wordende voetgangers doordeflijk,
en 's zomers door het opftuiven des
,

:

even flim gequelt en geplaeght.
Eertijts waeren de wegen met ftenen beftraet maer aengezien dezelve den Sinefen 's winters onmakkelijk
vielen ter oorzake van de glatte, ontftaendoor den vorft wierden zy met
twee of drie voet aerdeaengehooght:
zulx d' ingangen der huizen heden
'sdaeghs zoo laegh beneden de wegen zijn als voorhene daer boven.
De grote drooghte of het zelden
regenen in dit Landfchap niaekt

ftofs

;

,

,

,

d' aerde tot ftof : waer toe niet weinigh helpt haere zalpeterachtige ge-

fleltenis

by de Sinefen gebruikelijk zijn,)
ontflagen blijft, en met een toeftel na

lijk

,

"Zeer weinigh vv^egen,in PeJc/f!g,zi]n.
met klinkers of keiftenen geplaveit
waer door des zomers en 's winters
het gaen over flraetzeer bekommerlijk is

:

na 't Zuide geftrekt,

felfs helft niet-.is

lager.

;

maer

doorftuiven des ftofs.
Noch een ander gerijf is by dit dekkleet in dezelve Stadt
te weten, dat
niemant behoeft bekent te worden,

en lichtigheit.

Deze

iTof

wort door de minde wint, inzonderheit denoorde, opgejaeght, vervult

eens ieders welgevallen
de moeielijkheit te vore komt, end'onkoften
ontgaet want wijl het weinigh aenzien heeft by de Sinefen in de fteden
te paert te rijden en vry koftelijk valt
op eenen draegh-zetel gevoert te
\torden zoo magh iemant zonder
opfpraek met geringen toeftel ver,

:

,

,

fchijnen.

Nergens byna door geheel Siaa is
meer gebruikelijk , dan in Peking uit
dwang van flijk en ftof,tepaert of ook
op andere vrachtbeefccn te zitten.
Over al door de gehele Stadt
vindmen die op de kruis -wegen,
aen de Stadts- poorten, op fluizen
en bruggen , daer veel gang over
is
gercet te huur ftaen , ten dicnfte van d' opzitters
voor een geringen prijs den ganfchen dagh. Door
d' ongeloofelijke menighte van menfchen op de ftraten leiden veeltijts
de drijvers het draegh-vee of peerden
by den toom , en maken ruimbaen.
Zeer
,

,

,

,

:

va» S/na, ofTaifwg.
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Zeerkundigh zijndezedryveisinde eenigehondert mijlen in dier wijze,
wegen en is byna geen onder de gro- dat al de fchepen eindelijk indeverten, ofkennendefTelfs huizen. Ook macrde zee-koop-ftadt Tiendm^-z'A.is 'er een boekje te koop, waer in al de
men komen en van daer na Peking
namen van de flegen en ftraten der op-varen. Al wat dierb'acr of kundig
Stadtllaen uitgedrukt.
gemaekt in het geheel Sina te vinden
Het opftuiven des ftofs te Peking is, word jaerlix met groote onkofte
wordt ook des zomers bydrooghte, in overvloed na Peking aen den Keimet het opfmijten van andere aerde, zer overgezondeii
Waerom deze
op de (traten belet ja ook om des te Stadt ( hoewel anders op een barren
minder op te vloiegen, methct gefta- grond gelegen ) de hoorn van overdigh opgieten van water neergehou- vloed aller dingen magh genacmt
den en te gelijk de grond vaft ge- worden en is
en voort word ook
maekt.
waer dit gemeen fpreek -woord flut
:

|

,

'

,

,

!

\

|

.

:

,

,

,

:

,

j

:

Men
den

maer ook draegh-zetels en

;

niets in Peking^ro^/Y

vint aldaer niet alleen Peer-

Wijders

:

als in

,

,

deze Stadt pronkt met

veele prachtige Paleizen ot Hoven,
de verblijf- plaetfen der Majeftraten
en Raedsheeren aen 's Keizers Hof.

ten en andere voorname mannen ten
dienfte (laen
dan eyfchen meerder

loon

en evemvelmets

aldaer ontbreekt.

dra-

gers, die de begroetersderMajeflra-

plaetfen in

,

Nanking of op andere

Zijn alle ruim van binnen

Sin,!.

,

gcfiicht

Na de hooft-ftadt van Pekingühiet doorgaends met meerder gemakken,
hoeken des Keizerrijks het

uit allé

en koltelijker

grootfte gedeelte der Sinefen
al de
Majeftraten en Landvoogden ,en die
onder de Geletterden willen ingefchreven worden hebben aldaer uit
geheel tó/i? te verfchijnen
want aen
deze Stadt, gelijk aen het hooft des

lande.

:

in allerlei

al

munt

's

Keizers Pa-

zoo wel in groote, als
vonden van cieraet.
,

'^
,

gelegen

l^,^l\_

aen de noordzijde der Stadt, gactal- ^^,. •,
len toeftel van onze hierlandfchc ge- aüm sibouwen te boven zoo wel in groote, '^"f-

:

rijks,hangt de ganfche beftiering. Der-

,

uitftckende cieraedjen.
Het heeft twalef Sineefche (ladien
(gerekent zeventien Sineefche ftaais in

dien op een mijle) in den omtrek: vier
poorten , die na de vier hoeken des

:

werelts uitzicht hebben onder deze
is de zuider het meefte in gebruik.
Is omringt met drie zeer hoge en fter:

,

kemuuren. TulTchcn detweeeerfte
en buitenfte muuren bevinden zich

,

Keizers lijfwachten en gelubden
en hebben tot de zelve de groote
Mandarijns, of Rijx-raden toegang,
om hunne dingen aldaer te verrech's

,

:

Binnen de

ten.

laefte

muure, die veel

grooter ruimte, dan de twee andere
bcdaet en de kamers tuinen bofheeft de
fchen en meiren bevangt
Keizer zijn verblijf Binnen deze mag
,

,

,

,

,

,

niemant komen dan gelubden en
vrouwen, die den Keizer in alles ten
,

;

:

dan d'onzen hier te

Het Paleys des Keizers

,

waert ftorten al de rijkdomen des
Keizerrijks, en worden van allerwegen de koopwaeren daer na toe gevoert waer door aldaer een ongcloofelijke volheid aller dingen is: en geen
minder meenigte vanmenfchen. Al
wat tot 's menfchen nootdruften welluft kan dienen is aldaer te bekomen.
Veel duizcnt 's Keizers fchepen om
voorby te gaen d' ontallijke fchepen
van d'onderdanen, (loven nergens anders in dan met allerlei bedenkelijke
wellulVen en vermaken na 's Keizers
hof te vervoeren want door kloeken
arbeid en fchranderheid der Sinefen,
heeftmen byna door geheel Sina bevaerbare ftroomen of gegrave grachten waer langs groot en klein vacrtuigh zoo wel uit de zuider als noorder Landtfchappen tot in 's Keizers
hof opvaert. GewifTelijk een wonder; en werk van d'andere werelt gemaekt eenfdeels door de natuur.eensdeels door arbeid van menfchen handen
en bevaerbaer verordent tot

Boven

leys of Hof uit

,

j

I

!

dienfteftaen: ieder in zijn ampt. Men
zeit de vrouwen ten getale van vijf
duizent beloopen waer over dit Pa:

leys

,

fchoon flechts een eenig Paleys
gcnocmt.

:

1
'
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armen omvademt worden daer eenigen vijftien en twintigh ellebogen
hoogh zijn. Zy ftaen aUe lootrecht
met grote naerftighcit opgerecht. De
vloer is met dikke delen beleit rijft
ontrent drie ellebogen boven d' aer-

nochtans vele Paleizen
in'erdaet bevangt alle in behoorlijke en nette evengelijkmatighcit bou-

gcnoemt

:

,

:

kunftigh verordent.
Het eerfte en voornaemftc gebou
is des Keizers der eerfte Keizerin en

:

,

,

jonger Prinsen het tweede van d'oude Keizerin 's Keizers moeder. Eenen iegelijk van 's Keizers kinderen,

de: iszeervaftenftevigh.
In het zelffte Paleis is een merktvelt, welk genoechzame ruimte voor
duizent menfchen heett. De poorten
worden t' effens door vijf duizent
man bewaekt beneven vijf ohfanten,
uit het lantfchap \znjunnan gebraght.
Het Paleis volgens Adam Schal, is
omringt met drie muuren binnen

:

,

getreden uit d' eerfte kintfche jaren,
wort een Paleis tot verblijf-placts gegeven de overige Keizerinnen of vier
voornacmfte byzitten hebben ieder
een byzondcr hof, gelegen tegen o-

,

:

,

Ter de vier hooftvvinden.
Een ander gebou is 'er voor d' oude

:

den omtrek van d' eerfte zijn bofmeiren renbanen, ja ook
fchaedjen,
oudmannenhuis:
mannen gelijk een
beneven veel andere vertrekken, tot bergen , daer herten hazen en reen
lopen. De tweede verfchilt in grote
andere gebruiken verordent.
voor
en geftalte van de muuren der ftadt
huizen
brave
Daer zijn ook
niet
maer overtreft in kunft en ciede gelubden en 's Keizers byvvijven,
en haere dienftboden andere voor raet. De derde omringt het Paleis of
,

,

,

;

;

vertrek des Keizers , en

is geheel over
vermiljoen root geverft.
Na d' eerfte poorte des hofs volght
Want men zcit het getal der menfchen die zich in dit hof bevinden, een andere,welke drie ingangen heeft,
en onderhouden worden , over de onder drie.ftene bogen der welker
middenfte zelden geopent wort dan
vijftien duizentbelope.
of op den
In het binnenfte vertrek pralen vele voor 's Keizers komfte
voorgevels,'
dagh
of
ecrften
van
jaer
,
eenigen
gewelffelen
't
op
marmere
beelteniflen.met
anderen voornamen hooghtijdt.
galdery en, pilaren en
Binnen d' eerfte muur des hof hebgrote fchranderheit van kunft doorwrocht. Al het panwerk blinkt met ben de wiskunftenaers , hoewel alle
gelubden, eenen bank uit geen an's Keizers kleure dat 's gele ; zulx het
van verre gout in 't oog fchijnt te zijn. dere oorzake opgerecht , dan om
en aenInzonderheit als de zonne recht daer 's hemels loop ga te ftaen
Keizer
ftonts
den
te
verkundigen.
fchijnt.
aen
tegen
Volgens 't geen d' onzen in Peking
Al het houtwerk is of verguit of
met zekere gom of lak beftreken, aengemerkt hebben is 's Keizers Pawelke de Sinefen Cïe noemen en zeer leis recht vierkant gelegen binnen
byhen in het beftrijken van allerlei de twede muure der ftadt, groot in
houtwerk in gebruik is. En zet deze begrip twalef Ly of drie vierendeel
üe het houtwerk een zulken helde- uurs. Het heeft vier poorten, gelegen
ren glans en luifter by dat geen gefle- na de vier hoeken der werelt, wert
pen marmer fterker glimmen noch kruiswijze doorfneden, en isopverblinken kan. Al de gebouwen , hoe- fcheide plaetfen ordentlijk verdeelt.
hebben evenwel De muur is van rode ticchelen, hoogh
wel zeer hoogh
geen meerder verdiepingen of zolde- over de vijftien voeten , en gedekt
ringen dan die van hier te lande zijn met gele pannen.
Door de zuider-poorte, de voorgefticht op dikke en ronde pilaren
die in alle delen gelijk en even groot nacmfte ingang, komtmen in 't voorzijn waer in, zoo de Sinefen willen, hof op een geplavciden kruis-wegh
geluk beftaet. Een wonder van waer van vier hondert treden. Aldaeris een
zooveel en zulke grote pilaren ko- ondiepe gracht, bewoflenoveralhemen want ieder kan naulix met twee ne met groen en over dezelve , na de

werkluiden ofwis-kunftcnaers, prieft:ers en diergelijk ftagh van luiden.
,

;

!

,

:

,

,

|

i

:

,

I

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

:

,

:

,

rech-

-

:

van Sina
rechte haiit is een ftene brugh geflagen verciertmeCricchcl-vverk, brcet
veertien treden. Buiten deze gracht
is een effen plein, zeer wijd uitge,

beltuuwt meeften tijdts met
drommen van ruiters en voctknech-

ftrckt

,

wacht aldaer geftelt. Ten einde van dit plein is een hoogepoorte
van vijf bogen , en lang vijftig treden
ter wederzijde van deze poorteftaen
ren, ter

ofTaifing.
I

^^

hondertvijf en veertigh brande
het oud Paleis der Sineefche Keize-.
ftien

ren

,

t

eflens

met de mcefte gebouwen

dcrganfchefladt.afanbrantgeftoken
door moetwil der Sineefche rovers.
Het boven gevaerte na het afbranden
der pilaren en voetltallen gaf in hec
vallen eenen flagh , die duidelijk
tien Sineefche ftadien , of fchaers
,

drie vierendeel mijis verre gehoort
zwarte olifanten,gebraght uit het wiert.
Uet oud palen ( volgens het geen
Landfchap y^njunnan zijngemenevergulde
met
torens,
en
Adam Schal , in dezer wijze daer af
lijk beladen
Door gefchreven heeft) was gejikht op twee
zeer zindelijk uitgeltreken
deze poorte trectmen op een ander en ze-ventig Kolommen ; ieder onder
plein van vier hondert treden. Recht fcbraeght met -vierkante marmer e -voetvoor uit ftaen drie heerlijke huizen, flallen van tien ellehogen ieder zijde
zeer gefterkt met hooge muuren en breat , en vijf hoogh.
Geen van de
borflweringen die 't geheel plein be- voetftallen hoven d'aerdeuitjlak ,{waHt
dwingen. Na dit tweede volght een veel was onder d' aerde verborgen
)
derde plein en eindelijk een vierde, om de kolommen in de ronte t' ontfangeplaveit met graeuwe zerken is me- gen , was zoodanigh gevoeght en omde groot vier hondert treden in 't vier- vangen , dat zeer weinigh van de boven
kant en heeft aldaer de Keizer zij- vlakte der voetftal buiten ftak , welk
nen throon en verblijf-plaets. Dit d' omtrekken of ronte van d' onderplein beftaet uit vier voorname wo- Jchraegde kolom niet befloeqjj
waer
ningen, die zeer fnaeksgebout en na uit de grote en gelijkmatigheit der kode wijze der Sinefen met koftelijke lommen af te meten n , die , ter oordaken gedekt zijn. Zy lopen met vier zake van haere ongemene grootheit of
trappen naer beneden en beflaen een lengte , nootivendigh van talken , aen
derde deel van de viet zijden des elkandregelafcht , gemaektwaeren. De
pleins. In het midden van dit plein vloeren waeren van velerlei bont margete- mer. De balken , na gelijkmatigheit
llaen twintigh merk- ftenen
kent met letteren in kopere plaetjes, der kolommen , zeer groot en -cergult
tot aenwijs van de plaets der vreemde op meenigerlei wijze. Op deze quam
gezanten daer zy ieder na zijnen bet dak van een grote gevaerte te rugedekt met pannen van een blinfiaet voor de Throon te knielen heb- ften
ben. Buiten het kruis van dit boven- kende goutgele verruwe.
Het oud Paleis der Sineefche Keizefte vertrek zijn verfcheide lufthoven,
beplant vol allerlei geboomte en ver- ren , zoo Trigaut getuigt , « geleegen
die de Kei- binnen de muur van de Zuid-zijde hyna
ciert met fchone huizen
zer ongemeen prachtigh heeft doen voor de Poort derStadt , en ftrekt van
bouwen. Al de gebouwen zijn zeer daer tot aen de muur van deNoordt-zijkoftelijk en prachtigh opgebouvvt, en de ; zulxhet byna de gehele Stadtfchijnt
van buiten met vergulde galderyen en te leflaen : want de reji der Stadt
De daken is ter weder-zijde van het Paleis getrali-werk uitgeflreken.
zijn zeer zvvaer en konftig ,gcmaekt leegen.
Het is een weinigh kleinder , dan
van gele verglaefde pannen die van
verre flikken en bhnkcn als gout in- het Paleis van Nanking
maer daer
zonderheit door het fchijnen der zon- en tegen veel heerlijker en lufliger :
nc op de zelve. Dus bevint zich he- want dat van Nanking , door afwezen
den het Paleis in Peking , by deTar- der Kei ze ren , is gelijk een doodt liters ter zelffter plaetfe herbout, na het chaem zonder ziele , en vervalt daqeaf branden van het oud Paleis der Si- gelix; maer dat van VQk\ng,door tegenneefchcKeizcren. Want des jaersze- woordigheidt des Keizers , neemt dagedrie

;

.
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,

:
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,

,

,

,
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geflepen marmer doen oprechten :
by na ten fpij t van natuurlijke bergen
zoo wonder kunftigh en aertigh is al-

En weer

inhetcerfteboek,
daer hy
hooft-fluk
,
op het zevende
lijx toe.

zeit:

les uitgewerkt en doorwrocht.

en pannen zijn geel van
kleur, envertoonen Draken: waer over
eeniqen miffchien hehhen uitgeftr ooit,
dat^de pannen van gout of kooper wa-

De daken

ren ; maer zijn inder

men met een zonderlinge
,

De

daedvan kley-aer-

gelijk ik zelf met mijne

's

llaet

en

,

uitgehouwen zijn maer ook flaepkamers vertrekken zalen trappen,
:

,

,

,

van bomen befloten houden. Zy dienen den Sinefen tot fchuil-plaetlen des zomers tegen de hitte der zonnc, en tot luftplaetfen , om de geeften te verquikvyvers en

niet vertoone.

Poorten van

en grote

grote Heren maken gemcnelijkdufdanige kunfl-bergen in de hoven en
tuinen
met verfpilling dikwils van
hun mêefte middelen. Men heeft 'er,
die niet alleen met holen zeer kunftig

dezer fpyker s zijn verguit , ten einde
niet aen's Keizers Paleis zou mo^en gezien worden , welk 's Keizers kleure
is ,

,

Luiden van

cieraet geplant.

.

die geel

op dezelve geboomte en bloe-

heeft

de gebakken
Ieder pan n aen
handen gevoelt heb
het dak door een groote fpyker vaji geklonken : want de pannen zijn niet wei»igh grooter , dan d' onzen. De hoofden
,

Men

allerlei flagh

,

Keizers Paleis zijn

vier , gelegen tegen over de vierhoeken
des iverelts. Al die in' t gaen deze poor-

ken defgelijx totvcrgaft-plaetfen.
Eenigen hebben van binnen doolhoven die hoewel niet groot van bellek evenwel door hunne onwegen
en dwael-paeden twee of drie uuren
den omdoolder in alles om her te do\tn kunnen ophouden. D' uitgang
komt daer na op eenandrepoorte uit.
Behalve verlcheide male voorhene,
wiert desjaerszellien honderten dertigh de lladt Peking door deXarters
;

ten voorhy komen,flijgen van denpaerde
afzoo zy te paerde zitten : aftreden uit

,

,

den draegh-zetel zoo zy in denzelven
gedragen worden, en gaen te voet voorby. Ditdoet een iegelijk : maer de gr 00ten gefchikter en van verder. Depoorten na 't zuide , zoo wel de buiten als
binnen , zijn driederlei , of hebben drie
ingangen. Door de middenfie gaet de\
Keizer in en uit : al d' andere worden

,

,

,

,

]

'

door de poorteter rechte en linker zijde belegert:'t\velk zich aldus toedrocgh.
Keizer Zangchin meer bevreelt te De Rljxingelaten : waer om nooit de middenKeizer
dien
de
tijde voor d'inlandfche rovers, ftdiit I'ekmg
wanneer
poorteopenu ,'t en zy
belegert
reeds in het Landfchap van Suchuen door dt
in of uit gaet. Dus verre Trigaut.
Zeker vliet To, die zijnen oorfprong opgeflaen, dan voor de Tarters, zond Tarten.
'

,

1

.

1

rUet r».

'

inhetgeberghte/öcix'fw bewefteP^king , uit het mcir Si neemt , doorfnijt byna het ganfch hof met ver-

Ix-cw.eenftrijd-baerenfchranderveltheer met volkomen maght en nieu-

,

fchcide bochten en

kromten maekt

,

j

vvekrijgs-heirennahetLandIchapvan
Leliotung
beoofte Sina gelegen
en
beval hem vrede met hen te maken,
zoo zy genegen waeren. yL,xtvTven,
by de Tarters omgekocht door groot
geit, trof de vrede, op fchandelijke
voorwaerden,na welgevallen des Tarters, en braght door een vergiftigen
drank , over maeltijt, zekeren trouwen en flrijdbaren vekheer Maoven-

j

;

,

j

,

en bevochtight de
hoven, boflchen en waranden. Hy
is, zelfbinnenhethof, zoobrcet en
diep, dat grote geladen jonken in den
zclven vlotten mogen. Zulxhy niet
alleen vermaek, maer ook groot gemak en nut geeft; gemerkt dejonken,
gcladen met allerlei waren, langsden
zelven tot binnen in 't hof kunnen /«w^, d'eenigefchrik der Tarters, om
't leven.
Tven die den Keizer daer
opvaren.
De vliet Yo vloeit ook hier en daer over vergramt zagh en tot het aenin 't hof voorby verfcheide bergen, vaerden van zulke voorwaerden ondoorkunft gemackt, die deSinefen, genegen, ried den Tarters den Keimet grote fchranderheitvankunft en zer met dwang die te doen aen vaerallerleitoeftel en geellige vonden, van den, door invallen ten rijke van Sina,
puinhopen en verfcheiden flagh van langs eenen anderen wegh, dan door
vele poelen

,

luft-

1

'<

!

;

,

,

,

}

i

het

\

';

'UAn Sina

,

of Taifwg.

^7

her geweft welk hy met 2ija volk bezet hield.
De Tartcrs,be\vuft van zij nc gierig-

weinigh ondervragen
wen.

nemen zonder fchroom zijnen
raet aen, en rukken,bevrijdt reeds van
achteren, het Landfchap van Peking
in pionderen zeer vele plaetfen en
verwoeden fteden en dorpen, en belegeren eindelijk de rijks-lladt Peking
zelve. Reeds rieden de rijxraden den
Keizer de ftadt te verlaten en na de
zuiderlijke Landfchappen te trekken;
maer hier toe had de Iveizer gene ooen koos veel liever te fterven,
ren
dan de vlucht uit de Noorder gevvellen. .Ta, gaf aen niemant verlof van

fels

,

hiet,

,

:

^cv\ Keizer een nieuwe vckheer over
het heir gekoren wiert verwocften
het omgelegen lant, en trokken tot
in het Landfchap van Xantung^. Keer:

den eindelijk , beladen met buit, weer
na LedoiunQ^.

Na

het dempen en

talen.

,

met

aenftonts

zijn heir

by der

hant komt tot zelf onderde wallen
van de ftadt en zagh men nu aen
d'eenc zijde het «Sineelch, en aen d'anzijde het Tarterfch heir, gefcheiden
van eikandre door de ftadt. Maer T'ven
fpeelde den veinfert ftelde niet van
belang in 't werk, ja, zocht den Keizer tot het aenvaerden der vrede, op
:

:

,

de gemackte voorwaerden

,

te ver-

Ij^reken.

Keizer Zungchin eindelijk bemerkbedroch en geltzucht van den
velthcer Tven Dies troont hy buiten kennis van fijne Rijxraden enoverften, Tvenm de ftadt, onder fchijn
van over krijgszaken met hem te raette het

,

ftillen

eeniger

^^"''"-yin

des rijks.
d'Eerfte muitery of opftending ^^'A -"twiert in het Landfchap van Suchuen
^t/^T
aengevangen door de berghluiden , i^i^rty„.'
een ftrijtbaer volk die aldaer in 't geS'^-/'
Turt.
bergte onder een byfonderen Koning
,

,

den felven fchatting be-

Deze wierden gevolght door

van het Landfchap Oneicheu die
weerwrake van zeker vonnis, on-

die-

in

,

rechtvaerdigh uitgefproken in gefchil
van twee vryhercn onder den verongelijkten waerenopgeftaen hieu,

:

wen de rechters vanhetquahkuitgefjiroken vonnis in den eerften aenval

terneer, enverfloegen des onderkonings heir maer wierden aenftonts
zelf door een nieu heir overwonnen,
:

hoewel niet uitgeroit.

Wanneer

een grote

midlerwijle

hongers-noot te dien tijde in het
noordcr gedeelte van Sina was ontftaen,dooreen ongehoorde plage van

fpringhanen, ftaken zeer veel andere
belhamels en rovers het hooft op,
Tven,Az.\\., komt over de muur, zoninlonderheid in het Landfchap van
der het openen van poorte, uitvre- Xenft en Xantung. Deze eerft weife foo de Iveizer voorgaf, van de na- nigh in getale en krachten , trokken
byheit der Tarters hoewel in"er daet ten roof in dorpen en fteden, en nawas om deflelfs heir buiten te hou- men daer na hun fchuil-plaetfen in
den. Eenigen der voornaemfteover- 'tgeberghte , aengegrocit in fterken
ften had Tven tot vrienden en gunftge- getale door veriekkering op den
fiagen.

,

,

,

,

,

veiligh genoech docht hem buit.
ingang ter ftadt, wijl die hem van
Niet weinig wierd deze opftending
's Keizers onbenoegen en euvel voorgevoetdoor de grootegierigheitvan
nemen, daer fy ook felfs niet van wi- Keizer Zungchin , die de gemeente
ften niet verwittigden. Maer geko- alle fchattingen afperfte, niet anders
men voor 's Keizers oogen, wiert aen- als in een vruchtbaren en bloeienden
ftonts gevangen en in 't kort, na; tijdt. Wanneer dan deze muitehngeii

noten

'

matedesTartarifchenoorIoghs,quam.JItr-''
groter onheil de ftadt PekingAcs jaers ^'«''•
feftien hondert vier en veercigh, door
de muitelingen en rovers over, zelfs
ingeboorne Sinefen en onderdanen

ftaen en aen.

,

neergchou-

Tarters, verftendight vandefdoot, verheten de ftadt, eer by

Hy

,

ter

De

uitdefladttcgacn.
Midler wijle vielen de Tarters op
de ftadt aen maer wierden dikwils
met groten neerlaegh afgekecrt. Ook
wiens mcinedigheit tot
wierc 2Yrw
noch niet gebleken was op ontboden om den Tartcr te wederflaen.
;

,

:

d'

,

D

2

door

Tmedc.

::

:

Befchryving des Keizer rijks

2%

fchrifcen

door de Landvoogden nietfchiclijk te
dempen wacren groeidenze allengs
in getale en moedt aen , en kregen
acht Legers op de been,verfpreit door
verfcheide Landfchappen.
De ftoutfte en vaerdighfte onder

tiere

,

toe te leggen.

om

den anderen eenen

Het quam

zoo

eindelijk

verre,

,

,

dan een wiffe en onfeilbare ftraffè te
verwachten hadden.
D'eerfle onder deze keur-overften
der rovers was Licungz genaemt de

oor-

;

tweede, Changhienchirig: beide van een
flout beflaen en overwreden aert.
Ücttngz trok met zijn aenhang na de
noorder deelen des Landtfchaps van
Xenfi en Honan : d'anderplaegde SuDus verre week
chiie» en Huquan.
om elkandre , uit
ander,
d'een van den
naery ver, niet te verdelgen.
Hier en tuflchen wasten hoveeen
derde en voornaemfte oorzaek van
den ondergang des rijks rijp geworden waer af de beginfelen al onder
Keizer Thienk uitgclchoten waeren
te weten de tweedraght zamenrot,

,

:

:

,

,

Landvoogden ogrote magt, aen zekeren

ting en afgunft der

ver d'al te

,

,

,

;

fneuvelen hunner overften tot hun
vendels noodighdcn te volgen. Lichtelijk heten deze zich hier toe verfpreken als die by de Sineefche overften van 's Keizers zijde niet anders

,

be-

,

dat flechts twee der voornaemfte veltheeren over bleven , die d' overige
krijgsknechten , na de zeege, en het

znke.

genoech konden

uit

,

kansaftefien, daer ieder zelf na dong,
ontllont'er een gevecht onder elkan

Derde

niet

wederwarigheit van onder tQWQw man te buigen die men
wift van zeer geringen herkomen te
zijn. En niet tegenftaende Guei anders het rijk vry wel bedient had zoo
verbitterde hy evenwel veele mcnfchen
en onder deeze ook Prins
Zifigching die na Thienk kinderloos
geflorven
Keizer was geworden
wijl Gueihtm, in het aenvaerden der
heerfchappye, tegen viel hoewel met
vruchteloozen uitgang. De Landvooghden hier over in twee rotten,
of Akademien (gelijk zy zelfs die
noemen) verdeelt begoflen zich
zelfs allengs te verheffen en droegen
groter bekommering over hun eigen,
dan over 's rijks zaken. Wijders, midlerwijle ieder der parthyen elk andere
trachte t'onderdrukken en uit te roejen, beide onder voorwending van het
algemein welvaren des rijks te behertigen verwaerloofden zy hetzelffte
zochten flechts hun partyhngen te
verheffen of, uit een wangunfligen
naery ver in het bewindt der zaken te
,

,

,

dre.

hem

lieven

hen,wierd tot overfte gekoren. Reeds
rijk en maglitigh door het roven geworden begonmen nu op het rijkfelf
Eerftèiijk,

of woorden, of met grote

,

,

,

,

,

,

ftellen.

Wanneerr Keizer Zungching zelf
begon te arbeiden om dit zeer maghtign quaet te weeren haeldc hy den
haet van de meefte en voornaemfte
geiubden op zijnen hals. Want geko,

,

men tot het bezit des Rijks, woede hy
boven maten tegen de gunftelingen
van den kamerling Guei en deed hem
beneven vele van zijne partygenoten
van kant helpen. Waer door gefchiet
is
dat de meefte van beide parthyen
's Keizers verraders waren
en heime,

,

,

lijk

verftant

geiubden of kamerling Guet gegeven. Want Keizer Thienk had hem
niet alleen tot de hooghfte trappen
van vvaerdigheit opgevoert, met den
zelven de ganfche en volkomen be-

met de rovers hielden.

Hier over wierden geene krijgs-heiren te velde gebraght of rechten niet
zonderling uit, wijl zy door wangunft
van hunne tegen -parthyen belet en
verftoort wierden. Ja dik wils wanftieting des Keizerrijks in handen neerze iet goeds konden uitrechten,
te geven
macr ook met den tij- lieten de gelegentheidt voorby flipGuei derhal- pen
tel van vader vereert.
om den Majeftraten daer de
die zich in dien voorfpoet niet veldoverften nydigh op waeren, door
ve
wift te matigen
deed om geringe het bevechten der zege in 's Keizers
oorfaken zelfs d'opperfte Landvoog- gunfte niet te brengen als of zy, door
den van kant helpen of beftraflen hun beleid en raed , den vyandt overinzonderheit de genen , die met ge- wonnen hadden.
,

,

,•

,

,

,

,

,

,

,

,

Zoo

l

TjaH S/na

Zoo Adam

,

;

:

,

Schal getuigt had de
haetder gelubden tegen den Keizer,
d'oorzaek van den val des rijks aldus

,

,

,

genomen

De

voorzaed, en t'efTcns broeder
des Sineefchen Keizer ZuNgchin gemerkt hy van nature vreelachtig en
byna noch een kind zijnde tot her
Keizerrijk gekomen was, had zich gewent der wijze na de gelubden te luifteren dathy naulix eenen voet zon,

,

,

,

,

der hun believen verzette , in weerwil van eenen iegelijk , en allermeefl
van den broeder. Dagelix ried dees
den Keizer het jok vanden halze te
fmijten , en hem het roer der regering

over

te

,

;

,

geven.

;

De gelubden

,

noch trouheid hunnen verzoenden
Heer bewezen Dies hebbenze getracht door duizenderlei konflenarye
den Keizer te bedriegen 's rijks fchat-

die zulx in generlei

wijfe konden lijden, kregen door lang
arbeiden den broeder het Paleis uit

.

,

zulx dees toen na zijn welgevallen
de.i\ Keizer in zijn ampt nietkon vermanen. Evenwel verviel na het overlijden des Keifers in het zevende
jaer zijner heerfchappye het rijk, zonder bewilliging der gelubden op den
broeder, die den val des rijx beleeft
heett. Dees deedfchcrp onderzoek
tegen de gelubden en beroofde hen
van hun qualijk verkregen middelen.
De eerfte, om vele mifdaden, die hem
te lade geleit wierden, verviel in een

:

ten te verbergen
krijgs-knechten ,

,

:

pene van etlijke miljoenen gouts, ten
voordeele van 's Keizers fchatkift: benevens vijftien koflersvol edele gefteenten en peerlen , behalven veel

meer den Keidan eenen gelubden .waerdigh ?
Waer door dcsgelijx door het uitmergelen van veel anderen, de Keizer

koftelijk huisraet , veel
,

,

door een ingcboorne
goedertierenheit nam evenwel het
gedrocht niet volkomen wegh; maer
temperde het flechts lefchte het niet
uit; maer bedvvong'het. Had anders
zijnen Stadt voor eeuwig vaft geftelt,
indien hy den aeder en bron van den
geduurigen quael ganfchelijk had uitKeizer

\

,

:

,

:

gcrocit.

Van deze dan, begeeftzichtotde
krijgs-raden enkrijgs-overflen , en begon die teftreelen; maer door een al
te korte gunfte.

Hy vond onwaerdig

's

Keizers ge-

wekken,te begraven heimelijke raedflagen met de verraders te houden de
nadeelen, door hen ontflaen, te verniet met allen van hetgezwijgen
vaer , welk klaerlijk den rijke dreigde
te waerfchouwen den Keizer zijn eigen oordeel te laten volgen, daer mee
hy te voren tegen boofaerdige luiden
fcheen gezondigt te hebbenuot datze
eindelijk zelfs de poorten der Stadt
voor de muitelingen , die op dezelve
aenquamen,opende. Dus verre Schal,
Ter gelegener tijde quamen deze
tweefpalten den rovers te (la.
Want Licungz, na het veroveren ^•('^h^
van het ganfch Landfchap van Xenfi, nomn en
en een groot gedeelte van Honan , ^^nfi.
trekt van daer over den Gelen flroom,
zonder tegenftand te vinden , nae 't
ooflen verovert de zeer rijke Stadt
Kumcheu gelegen na by den. Gelen
flroom , in het zuider gedeelte des
Landfchaps defgclijx al de anderen,
:

,

De

om

der

opfoer te ver:

,

zijne fchatkift grotelix verrijkte.

lijftochten

:

:

,

zer

29

negentheit die hy bcvondt de doodt
meer te vreezen dan den val des rijx.
Dies wende zich ook van deeze af,
en keert tot de gezanten der uitheemfche vorften. Dan zoo drahy deze
bemerkte gefchenk-zuchtig te zijn,
en meer het gewin dan hun ampt te
behertigen, kreeg hy van hen boven
andere een gruwel. Wift eindelijk
niet waer hy zich keeren zou. Ten
lefle begeeft hy zich weder tot de
genen die hy te vooren verfchoven
had te weten tot de gelubden.
De gelubden weer aen het roer der
regering geraekt hebben hunne dolheit en toorn tegen den Keizer ontveinft maer nooit de wrake vergeten,

,

zijnen oorfprong

ofTaifing.

!

,

:

naeenige dagen tegenfland geboden te hebbeu met ombrengen van al de groten

zelf deHooft-flaclt7lï/>«É'»

,

,

der (ladt.
Op het gerucht van het optrekken Tukt over
der rovers over den Gelen ilroom, en p^^^f'
invallen in het Landfchap van Xenfi,
zond Keizer Zungcbin den grooten
Kalao , te weten , den opperden Rijx-

D

raed.

.

Befchrving des Keizerrijks

met een heir

raed,

niet te verflaen

,

om de rovers, zoo men

hebben met den vyand zelfs tot

eigen verderf aengefpannen.
Terwijl zich dit toedroeg , zend
Likungz meenigten van krijgsknechten nu en dan met verandering van

ten minften te flui-

,

,

ten.

Niets rechte dit groot heir uit, ja
liep het grootfte gedeelte tot de rovers over. Xungcbin, des verwittigt, gewaet ten hove, voorzien van geit,
befloot het noorder Hof van Peking om heimelijk koophandel, of herberg
te verlaten en na het zuider Hof van in gehuurde huizen ot eenigen andeNanking te vluchten: dan wierd her- ren handel van klein belang te doen,
der op het fterk aenraeden van ge- ter tijdt toe hy met zijn geheel krijgstrouwen en meinedigen d'eerfte rie- heir onder de wallen zou gekomen
zijn , met bevel van dan binnen de
den zulx met een goede meining
Wijl het vluchten zeidenze was het ftadt oproer aen te rechten.
Een wonder, in zulk eenftilteals
be't Hof
rijk meer in roere ftellen
fluik-handel gedreven wierdt,
deze
krijgszet met een groot getal van
inzonderheid by luiden van het
knechten , kan befcliermt worden
der gemeente.
fchuim
tegemvoordigheidt
Keizers
Op 's
,

,

:

:

,

,

:

,

By deze lage,

zouden al d andere Landfchappen tot

ten

Hove

belleken,

belcherming toefchicten. Maer de had Licungz noch een anderegebrounamelijk heimelijken handel
laetften rieden den Keizer het bly ven wen
het
met
hetOpper-hooft
van denKrijgsvoor
lichter
aen om hem des te
raedt
want men zeit wanneer
uitlekken hunner verraderye den rodeeze bemerkte met 's Keizers zaver Licungz over te leveren.
Totduslancr zoo Adam Schal ge- ken omgekomen te zijn , met den
migt hadden de hovehngen qualijk rover, tot beveiling van de zijne, over
voor den Keizer de beroerte des rijks het overgeven der Stadt zich verdra
verborgen gehouden eenfdeels met gen had; 't zy hoe 't wil, de roovers
uitftroing van verdichte oproeren te trokken ter yl op de Rijks-ftadc Pedie nochtans warelijk omher king aen.
zijn
Binnen demuuren der ftadt bevonfworven eenfdeels met het groot gewricht der zaken te verminderen; den zich zeventig duizend krijgswelk evenwel dedoodneep des rijks knechten, onder drie duizend oVerften, gelubden. De ftadt was voorzien
was.
De Keizer, opgewekt door het ge- met allerlei krijgs-tuig en demuuren
raes der wapenen , dagelix voor d'oo- rontom met grof gefchut, meeft ongen en ooren, begeeft zich eindelijk langs gegoten daer de rovers gelijk
geheel en al, hoewel te laet, tot het zy zelfs daer na bekenthebben, zeer
afwenden desquaets , envervaerdigt voorvreefden.
Maer aen de zijde, daer de rovers,
verfcheide hciren tegen de uiuitelingen. Tenlefte laet ook zijn gedach- verwittigt door hunne fpits-broeders,
ten gaen over 't verfterken der Hooft- ten ftorm op trokken wierd flechts
met los kruidt op de beftormers los
ftadt Peking
Maer de gelubden die tot dus gebrandt.
Dies trok Licungz met zijn volk,
lang den Keizer met bedriegeryen de
hebben
ook
des
jaers zefticn hondert vier en veerhand gevult hadden
nu in den uitterllen nood het ge- tig in gras-maend, des anderen daegs
vaer by den Keizer in de windt ge- voor Zonnen opgang, ter poorte in,
flagen, en hem belaft onbekommert door de gelubden zelis van binnen
,

,

,

:

,

,

,

i

}

,

,

;

,

:

,

,

,

,

,

,

te zijn.

Deze half-mannen onmachtig, na
,

den aert der vrouwelijke fexe, hunner
herts-tochten

vvaeren niet op

,

zers befcherming

,

's

Kei-

maer op zijnen

en, om wrake over
geleden
ongelijk te nelang
hunne

ondergang

uit

,

geopent.
Niet lang wierdt ook tegenweer
door de bezettehngen van 's Keizers
zijde geboden want de krijgsknechten van Licungz die zich tot dus lang
heimelijk in ftadt verborgen hadden,
:

,

en

deflclfs

muitgenoten> maekten,
volgens

Manijn.

,

•van Sina

volgens verding met Z/c/^«^::,oproer in
de fladt Hier uit ontftont een groote
verwerring wijl niemand wift met
wien hy 't houden zou , en overal
.

,

,

geen minder vervverde neerlaeg.
Hier op trok Licunrz , als verwinner, door de ftadt , reent op 's Keizers
Paleis aen, en neemt dat in, zonder
de getrouwe gelubden het minfte
weerllant boden. Reeds had de vyant,
een wonder, d' eerde muure des Paleis al in zonder de Keizer noch van
eenigh gevaer wift. Want de muitgenoten de gelubden die al het gezagh aen zich getrokken hadden,
draelden alwillcns den Keizer te vermanen, om niet t' ontvluchten maer
ziende alle hope van vluchten benomen, dienden zy den Keizer het innemen van fladc en paleis aen.
De Keizer op deze waerfchouwing vroegh eerftelijk , of 'svyants
hant t' ontvluchten waere ; maer gehoort dat alle wegen gefloten waeren:
zeitmen eenen brief met zijn eigen
bloet gefchreven te hebben, waerin
hy de lantvooghden van verraet, maer
,

,

,

:

,

,

'

te laet bekent, befchuldigde d'onder:

oftaifing.

houden de Sinefen voor de grootdc
eere van getrouheit.

Zoo Adam

,

:

Kin.er

17ck"^

jgjj rovct tczijn

:

trcct aenftontsin

en knoopt zich
ongelukkighfte Keizer en laefl:e van
den fl:am Taiming met zijnen gordel
aen eenen pruimboom op. Aldus is de
ilam van Taiming, die met eenen rover aenvang nam , door eenen rover
geeindight
Na 's Keizers voorgang
verhing zich ookaldaerde Kolao , of
opperde rij xraed; defgelijx deKoninginnen , beneven eenigen zijner getroufl:e gelubden.
Maer niet minder in de fl:adtzelve,
dan binnncn het paleis .woeden velen
tegen zich zelfs andere fprongenin
Meiren andere verkoren door den
ftrop een gewillige doot
na 'slants
wijze want met den Keizer te derven, om niet benootzaekt te zijn onder een anderen vyant te buigen of
door den zelven gedoot te worden

den bogert

d' aller-

,

.

:

;

,

:

,

,

deegh

,

:

,

,

,

te om.

ongelukkige Vord bevont
zich hier benootzaekt,door het fchieten uit grof gefchut (gedelt tot befcherming der poorte) op hem en
door mangel van anderen bydant,
weer na het paleis te keren tot zijnen laeden ondergang.
Te ruch naer het paleis gedreven,

Dan

d'

,

:

en gebraght tot d' uitterde wanhoop,
verzoekt op de Keizerin, zijne gemalin , haer zelve te verhangen en raet
zijne drie zonen, door de vlucht, zoo
zy bed konden, zich wegh te pakken.
Neemt zelf den zabel met voornemen van zijne eenigde dochter, reeds

,

Be

Selial getuight

de Keizer (verraden tweemael in een
zelfde oogenblik eens van de verradaer na van de
ders de gelubden
muitgenoten) te peerde , verzelt
flechts met zes hóndert ruiters , en
verviel onverhoets recht aen den oort
der dadt waer langs de vyant quam
intrekken. Wanneer hy zocht door
de poorte , na by de kerke der roomsgeunde Jefuiten , uit te raken hielden de zelfde luiden hem tegen , die
dezen edelen roofinditnetgejaeght
hadden. Dies gong hy voorby dezelve kerke, enfloegh na d' andere poor-

danen onfchuldigh verklaerde
op
Lkungz wijl hy door 's hemels hulpe
het rijk bekomen had, verzocht zijnen val te wreken. Neemt daer na
eencn zabcl houwt zijne huuwbare
dochter ter neer om niet tot fpot van huuwbaer
:

31

,

,

te

,

doden

;

om niet den ro-

vers ten fchimp over te blijven maer
zy ontweek den flag met vluchten, en
:

fchutte dien

op haere rechte hand

af,

met verlies van de zelve. Treet toen,
ganfch radeloos weer ten paleis uit
te voet en loopt recht na den bergh,
,

,

die achter over het paleis hangt. Blijft
aldaer daen enfchrijft met een penceel (want pencelen gebruiken de Si-

nefen in plaets van pennen) op den
rant van zijne Keizerlijke Ujlrok , met
zijn eigen bloet, zoo men zeit uit
zijne linke hant, op dezenzin. Veel
,

geluks aen den toekomende Keizer Lis.
ik hidernftelijk , doe mijn -volk geen leet\
noch gebruik mijne racdsluiden niet.
Nahetfchryven, fchudde hy zijne

en wierp zijji keizerlijke
verhing zich zelven aen
en
hoet
een balk van de g^derye , by zijne

laerfen uit

,

af,

gordel, op.

p.^

:
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al die hen onrmatfle ter neer
tot dat hy verbodt der overflen het ftaken van doodflaen, boven
van de muuren en poorten der ftadc
afgekundigt wierd.
Wie met een fraei klcet op ftraet
quam vviert aenllonts door de rovers
na de gevangenis gcileept, cm aldaer
door de wrcetfte pijne het geit te
doen belijden daer zy door hunne
kleding vermoeden van gegeven hadden. > indeüjk verfcheen niet een
eenigh menfch op llraet behalve alleen de verwoede en uitgelaten ro-

Deze was d' uitgang van eenen Vörft, en
die inkloekheitvanverftant
en vroomheit van inborft niemant
boven hem had die zonder gezelvverelt

:

fchap verlaten van eenen iegelijk in
zijnen ouderdom van zesendertigh
jaren, door onverzichtigheit der zijnen, eneerfl: door zijne eigen onverzichtiirhcit, aen een zoofmadelijke
,

doot quam

met hem

te fneuvelen.

Te

,

,

;

gelijk

'

de naem des Keizerrijks
Tamin<i^ dat's van grote klaerheit na
dat het twee hondert zes en zedig
jaren gcftaenhad, endeganfchekeiis

,

,

;

,

:

,

,

moeten

milfchien de grootlie van de gehele

,

vers.
j

Dertigh gehele dagen duurde het
tuflchen-rijk in de welken de rovers
tale van tachtigh duizent, uitgeroit.
AdAr»
Den volgenden dagh, de derde na het paleis bezaten en het zelve, beSthd,
trokken de rovers neven de fchatrijke ftadt, uitgeplon'svyants komfte
met een heir van drie hondert dui- dert hebben.
Reeds verzochten de Sinefen Lizentmanterfladtin en tratd'over»;/ niet gecungz
ten zekeren beraemden dage, hult zij».
begreep
paleis
't
recht
na
fteZ/a/«^c
den Keizerlijken throon en zette tot Keizer te hulden dan beval hen Adam
SchAl.
den dag der hulding op te fchorten
zich op denzelven terzeet.
Men zeit volgens Martijn hy uit oorzake, zoo eenigengewilthebzich in d'eerfte zitting zeer onruflig ben, hem 's Keizers zetel fcheen ten
bevond, en boven mate gcwacchclt val te zullen brengen want zoo meenigmael hy op den zelven gezeten
had.
te
had was altijds met verkoutheit en
nergens
Keizer
de
Wanneer
Licun^z
hon- hooft-pijne bevangen geworden , en
voorfchijn quam ftelde
// vonder
een wonderlijk werk, lijk of dm
dert duizent dukaten opzijn lijf, tot benootzaekt
vereering voor den gene, die hem wift van den throon onwettelijk by hem Throon.
te leveren. Eindelijk wiert het lijk des ingenomen, af te (lijgen nad'aerde.
Keizers gevonden, verhangen aen een als een, dieden val verdiende,
Gezeten op d'aerde,zeit:men dat hy
balk of boom:zonder dat ook toen de
of
meelijden
daer
ook
in d'oogender omllaenders van
eerbiedigheit
rovers
Mareen oververachtelijk en belacchelijk
te(Tenbetoonden;maer wiert, zo
tyn verhaelt in kleine ftukken door gelaet en, meer een aep dan menfch
bevel van Iir«»^i, gehouwen, met het fcheen te zijn. Geloofelijkis, dathy
by voeden van hoon, te weten, dat hy voor het acnvaerden van de merken
ecrft het rijk heeft
zeerqualijken wredelijk zijne onder- des Keizerrijks
willen bevredigen, en de gcbuur-Vordanen beiliert hadZoo Schal nochtans getuigt wiert ften des overleden Keizers, die anders
de Keizer ontrent na verloop van een in 't toekomend hemmogtenhindermaent na het uitdrijven der muite- lijk zijn door den oorlogh t' ouderlingen door de Tarters eeneerhjke brengen, ten einde hy milfchien niet
begrafenis aengedaen ; hoewel niet te haeflig, fijn noch overal onbeftorgelcit inhetgraf dcrKeizeren, maer ven en eerft aengevangen heerfchapop een andere plaetfe,onder de zonen py e, quam te verliezen,
Dies trok Lkungz na 'toofteopdc Trekt te
der Keizeren ook mollen al de Magrenfen des Keizerrijks tegen de velde.
jeftraets-perfonen
't zy met wil of
onwil aen deflelfs graf" komen wc ftrijdbacrfte veltoverften te velde die
ter befchermingh des rijks om d'aennen.
ivoede» der
Wijders.d'ovcrige fchaer der rovers vallen der Tarters te beletten, een wawoede tegen de huizen der gemeente. kend oog hielden: want dat deze hem
''d^bur'sTy"
zerlijke ftam,gerekent ontrent ten ge-

,

j

'

,

j

:

\

:

;

|

I

,

,

:

,

,

•

,

'

,

,

,

,

,

,

!

'

,

|

1

,

,

!

,

'

:

1

,

,

,

,

in

van Sina , ofTaiJing.

jj

en fchelmftukken en fterf , door het folteren met
d'alden hand niet fouden bieden , en (lij- lervvreetfte pijnigingen, op hope van
ven, fpeldehy uit geen lofTe waente door den na gebleven zoon , zijnen
voorc. Hy lloeg dan op weg met 's Rijks onrecht te zullen wreken.
in zijne verradcry

'sKcifers krijgsheiren

die

,

hem

Zoo Martijn getuigt, zou de vader,

toe-

gevallen wacren, beneven een getal IJs by hem genaemt
aen den zoon
van twcehondertduizent zijner roof- Ufanguei eenen brief op dezen zin gegenoten beval den anderen de be- fchreven hebben. D'aerde, hemel en
,

;

De verrtt
derye der

waerenig en plaging der ftadt Psking.
Macr hier begon de verraderyc te
en üict tegen eenen klip,
leuteren
,

rovvers ba-

'gmTtéfiui.
*«»•

nootlot konnen deze verandering
ivy

Keizer Zungchin

,

,

dte

Vu

zien , veroorzaken.

bekent, hoe
en het rijk des ge-

daer zy fchip-breuk quam op te lijden. jlachts vanTaiming ondergegaenu. De
Zeventig mijlen van de rijxftadt Pe- hemel heeft dat aen Licungz gegeven.
verdedigde zeker oude en zeer Den tjjdt moet men toe geven : en van
king
getrouwe krijgs-overlle des overle- den noot een deucht maken, om zijne ty
den Keizers, mttmmcUjaKguei , een rannye en eene zeer wrede doot f ont>naby gelcge Had op de grenfen van gaen. Maer laet ons zijn mildadigheit
,

Leaotung, tegen deXarters,

meteen

V belooft

verzoeken.

hy een koninglij ke
indien ghy nevens d' uwen
hem voor Keizer erkent. Aen uw antwoort hangt mijn leven : overdenk, wat
waerdigheit

llerke befetting.

Te gelijk was de rover Lkungz om
hem te verdelgen, en 't gerucht van
,

verUes des rijks , na 's Keizers doot,
en uitplondcring des hofs gekomen.
't

Hy (lont

,

ghy aen den genen fchuldig zijt , die «
het leven gegeven heeft.
Daer op de zoon üfanguei den vader in 't kort gedient had : O vader,

evenwel hier over niet vernoch wilde zijn trou breken,
die hy voorhene zijnen Keizer ge- die zijnen Keizer niet getrouis, zalmy
zworen had maer befloot den ver- ook nietgetrou zijn. Zoo ghy zelfgetrourallen ftaet dezen uitterften dienft te heit, aen uwen Keizer Jchuldig, vergedoen , en gevvapender hant den rover ten hebt niemant zalmy beflraffen , dat
te verwachten. Dees ving aen ecrft ik de gehoorzaemheit , Jchuldig aen zuldoor lift en kunftenarye te veroveren. ken vader vergeet. Liever heb ik te
Zijnen vader, een flok oud man, en Jierven dan eenen rover te dienen.
De zoon meer aengcmoedight
met hem uit Peking m het leger gevangen gebragt ft:clde Licungz voor de door 's vaders overlijden leit vaft omuuren, met dreigementen van d'al- ver van waer hy de wrake zal aenlerwreetfte ftraflén hem aen te doen, vangen op wat wijze hy den rover
en vader moorder zal tegen gaen. Uin
't en zy de zoon tot verlofTmg van
zijnen vader de ftadt over gaf.
misvertrouwen op inlantfche krachWanneer deesftrijdtbarekrijgover- ten als veel te zwak om een talrijk
't geen zich
heir te verftaen roept hy buiten lantfte van de muure zag
toedroeg en de dreigementen van fche hulpe in. Onlangs had de Keizer
den rover Licungz nader te verftaen der Tarters met de Sinefen een ver^
kreeg viel hy op zijne knien ter aer- bont beginnen te maken.
de, bad den vader om vergiffenis hy
Onder de voorwaerden van vrede
doot
van
te waeren de rovers gemelt, en by beilekende et oorzake
de£elfs
zijn
doch niet om zijnent , maer om de parthyenbefloten dat de Tarters
's rijks ïoille : meerfionthy verplicht aen
den Sinefen met krijgsvolk hadden
den Keizer en Keizerrijk dan aen d' ou- by te ftaen om de rovers ten rijke uit
ders: welwas het leven een weldaet, welk te drijven. Dies fouden de Sinefen aen
e enig nu de rover tefchenken had ; maer de Tarters den verzochten handel
eeuwiglijk zou dat leven een oneerlijk le- door het rijk toeftaen daer en boven
ven zijn, indien hy met een vyant,'s Rijks weer aen de Tarterlche kroon herftelfchrikt,

:

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

:

,

,

,

:

verrader

,

zamen (pan de.

De

vader,

zonder eenigeonfteltenis, prees des

len een ftrekc lants van ontrent hondert mijlen in delengte, eertijtsden

zoons ftantvaftigheit tenhoogfte ,en Tarter door de Sinefen afgenomen,
€n
E

:;

.
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d'inwoonders die weer acdem
begoften te fcheppen, ter neer gehouwen.fondcn nzLikungz ombyftant,tot
uitvoering van fijne laft, en bleven,tot
de komfte van hunne hulp-genoten
Dan al deze troepen, door den rover
Likungz tot byftant gezonden, wierden door cenige duizent Tarters , die
hen onder de wallen ontmoeten, tot
den laeften man ter neer gematft.
Midlerwijlc daer na de Tarters een
rcchtfchapen heir by een gekregen, en
zeeghaftigh buiten de ftadt den tijdt
van eenige dagen den vyand aller weal van

en reeds weer voor een groot gedeelte
met de wapenen herwonnen.
De Tarter, verwittigt door fchielijke afgezondc boden van den deerlijken ftaet zijner gebuuren, t'eflens
gedachtig aen het verbont en beloften , belooft den verzochten byftant,
en trekt gezwint op met een heir van
veel duizent man, (volgens Martij n,
,

tachentigh)totvoorfl:antvanhetbouvallig rijk. Het eerfte werk dat hem
te doen flont , was de fladt van het
dan om 'svyaads
beleg t'ontflaen
,

:

geheel heir te gelijk aen te taften,
vond hy zich veeltefwak: maerraetzaem een gedeelte des vyants aen te
taften. Dies befpringt hy te paert het
grootfte gedeelte van 's vyants ruitery, zonder het voetvolk, welk onder
de wallen ftil bleef leggen, aen te ta-

gen hene verftrooit hadden namen
de rovers na het Landtfchap van Xenfi,
,

hun hooft-leger

heir der rovers, meer gewoon
jagen uit , dan opentlijk voor de

Het
op

bood

niet lang des

:

Tarters aenvallen weerftant.
D' eerfte , die de vlucht nam was
de rover Lkungz daer de Tarter,
met het baren van een geweldigen
neerlaeg , achter her zat , en quam
langs den zelven weg , en byna ter
,

maer te Peking alleenlijk gekomen
was , om de Majeftracts-perfoonen,
zoo wel die van de letteren als krijgszaken die t'overdadig tot dus lang
hunne magt gebruikt hadden, na ver-

:

zeiffter tijdt

,

,

met de vluchtehngen ter

Al d' overigen,
gelaten om
achter
volk,
en
meeft rosd'aenflagen van 's vyandts voetvolk,
welk deftadt belegert hield, te beletten ftorten te gelijk om het zelve in,

dienfte te ftrafïèn: na dit eindelijk volbragt te hebben , zou hy het recht der

rijxftadt Peking in.

heerfchappye aen den wettigen Keizer,goet en ongefchonden,(welkhem
deerde zoo ellendigh gefchonden te
zijn) volkomentlijk herftelt hebben.

,

en velden'er omtrent hondert
zent ter neer.

dui-

Wel had men

De rover li^w^^^, getreden ter ftadt zoo
,

Geduurende 't verjagen der rovers
ten Rijke uit , door de Tarters, eer tyding van defi'elfs volkome neerlaeg en
uitdrijven gekomen was,ftont het Pa-

,

,

brandt te fteken , of ziende zich over

gcheele dagen ten roof, en de
ontbloot van alle bezetting, in

leis tien

,

,

dit mogen hoopen van
eenen waegh-hals , maer niet ge-

looven.

Peking in hield niet lang aldaer ftant;
niet tegenftaende defelve met weerbare muuren omringt,en met een fter-

ke krijgs-bezetting, allerlei lijftocht
en krijgsbehoefte , bequaem om een
langh belegh te verduuren voorzien
was. Hy nam, dan, ten zelfften dage
van zijne intrede de vlucht weer uit
de ftadt na het Landfchap van Xenfi,
vanwaerhy eerft gekomen was, met
bevel aen zijne ftrijdt-genoten voor
zijn vertrek
het Paleis en ganfche
ftadt aen kolen te leggen.
Maer deze 't zy niet maghtigh genoech, om zoo groot een ftadt aen

plaets,de vlucht;hoe-

welze van daer door de Tarters verdrevenwierden, dieookdenOverfte
Likungz , gevlucht en ontbloot van
krijgs-volk , verder en tot aen fijnen
ondergang vervolgden
Het gerucht liep , uit zeggen van
den TowQi Likungz te weten, dat de
rover nooit voor gehad zou hebben
het gantfch Keizerrijk te verwoeften

ften.

vuift te vechten,

,

ftadt,

lichte brand.
|

Op zijn vertrek waeren

drie duizent ruiters gelaft

's Keizers
fchatkamer gehcelijk uit te putten, en
de fchatten na het landfchap van Xenfi
over te voeren. Een iegelijk kreeg bevel vuur in de ftadt te werpen , waer
des doenelijk vielc , en ieder vijfhondert dukaten uit denfchatkamer
met zich te brengen, en ter beftemder
,

,

plactfe

,

VJH Sina
wachten,
plaetfe dcnVeldtheer
wanneer die van het najagen der Tarters weer te ruch zou gekomen zijn.
Evenwel is bevonden,dat in die dagen
naeuUx het vijf en twintigfte gedeelte
van 't geit welk binnen het Paleis bewaert wierd wegh gefleept is daerze
in te

ofTaifing.

3J-

fangen, en in de Stadt geleid.

N,.cr-

vrocgh t'elkens d'oom van ucn
Tarterfchen Keizer
die over het
Krijgsheir uit den naem van fijn neef
geboot ofze in 'er daet hen als gaden
zouden in laten,en ofze wilden en geboden voortaen door Tarters gerefchatkaop
den
geert te worden ? Hier op ricpenze
tweemalen
nochtans
r
ftelijk

,

;

,

;

,

'-'11

^«/'"'"'
vorit -voor

i-i
f
mer ten rooftrokken: zonder noch in alle gelijkerkele Duizent en duizent Kc^erver'tminfle het geit aen te raken, welk maelduizentjaren leve leve de Keizer. '''""''•
door de ftadt in 's Rijks gelt-kamers Een geroep tot op heden gebruikelijk
,

1

:

,

opgeflotcnUgh.
De geheelc Landftreke, (zoo groot
was de overvloed van geroofde, dierbare en koftelijke goederen,) tot aen

de grenlpalen desLandfchapsvan /'fkin</ een wegh van tien dagh reizens,
lagh bedekt met fluweel, fatijn en allerlei flagh van geborduurde en veler,

gekleurde klederen. OngelootTelijk. 't en zy iemant, die oogh en overtuighdaervangeweeftis, iulx aenge-

lei

aen de Sineefche Keizeren. Op verzoek der Sinefen volgde de jonge
Tarterfche Keizer hen ter ftadt in en
in het paleis, reeds afgebrant tot ceti
puinhoop. Des anderen daces, wanneer de Tarters niet genoech huizen
hadden, om in de fladt hun verblijf
te nemen moeften de Sinefen na de
buiten ftadt, afgefcheiden flechs door
een gracht van de binnenftadt verhuizen, en hadden drie dagen tot hun
,

,

om

verdoen,

tekent had.

midlerwijlchuntilbarc

Naemaels hebben deTarters, nae goederen over te voeren.

Welk uitterfte onheil den Keizer
het uitdrijven der muitelingen uit het
hungeboorteZungchirt
het zelfftc quam ook den
Landtfchap van Xenji
plaets en uit het hof onlangs den ro- keizerlijken geflachte , en kinderen
ver toegevoeght, dien heerlijken buit over. De koningin, de wettige gemader uitgeplonderde overrijke Stadt lin volgde den raet des Keizers haer
op zijn affcheidcn gegeven en verPeking bekomen.
Zoo als de muitelingen uit de ftadt hing haer zelve. Het vrouwen - timPeking trokken,ontfl:ont ook de brant mer verfchoide allerwegen, daer het
door brandtftichters in het hoi. Even de handen der rovers zag t' ontkomen en begaf haer na haer ouders
als op een gegeven teken van branStadt,
der
poorten
huizen
hoewel namaels van daer
eerft
de
;
raekte
den,
bowerken
met
gewelt en hft door de Tarweer
opgehaelt met prachtig
ven de muuren daer na de gebouwen ters getrokken.
"
Een der koninginnen, namaels by
dergrooten, en ten leflen de reft der
brandt.
hof
in
Tarters gevangen wiert door het
de
huizen en
Keizerveranderen van haer koninginnelijk
j)e Turtirs
Na het vcrflroijen door het
zijn gewaet in dat van een flechter , tot
7'
^y**- ^" verflacn der muitelingen
TTüt' "
de Tarters met al hun heirkrachten na een flavinne van zekeren Tartermaer
kmg.
de Stadt Peking getrokken , niet om uit onmagt van langer hetjok te dradezelve uitgeplondert en verwoeft gen maekte haer bekent , en wierc
door de verjaeghde rovers in weinigh toen by d' andere vrouwen der vooridagen tijds op nieu te plagen en quel- ge koningen bewacrt, met byftellen
len maer flechts om tehooren wat van gelubden , die haer ten dienftc
byftand de bondgenooten in 't toeko- ftonden.
in zijnen
's Keizers oudfte zoon
mend to t befchcrming der zelve mogouderdom van achtien jaren had zijn
ten eifchen.
Na het Leger vier dagen voor de koninglijk gewaet om onbekent te
Stadt gelegen had, wierden de Tarters blijven, afgeleidt en zich zelven voor
doordeganfche Stadt en aldcGroo- knecht aen zekeren Tarter verhuurt.
,
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,
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,

,
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,

,

,

;

,

,

,

,

hen in 't Leger waeren Maer uit ongedult over deflelfswremet gclukwcnfchingont- den aerdc begaf zich heimelijk na

ten. die alle tot

uiigcgaen,

,

E

2

weinig

Adiim
SchiU.
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benootzaekt was zonder nafleep van

weinig maenden van daer,en ter ^chuil
by zekeren gelubden dien hy voor

hofgefin te leven.

,

hield.

vercrouwelinir

Zijnen

Het
j

fchaep by den wolf. Lang derfde de
gelubde zijnen gaft niet verbergen:
niacr ried hem na de zufter te gacn,

zijne bloetvrienden

jongeling ten huize uit.
D' ongelukkige jongeUng nu ten
einde van raet gekomen was benootzaekt zich zelven te openbaren alleenlijk om te leven. Zijn openhar-

'

^

j

,

!

wie hy was, fchonk
;

,

,

:

,

,

,

zich zelfs de Tarters dien hy het leven te danken had, met fchelt-woor,

den te keer gaen en aldus allengs de
geenenuit te terten, dieopzijnver,

derftoeleiden.

Reeds was hy by velen bekent geworden wie hy was. Malen eerrijts
,

,

aen het lichaem gemerkt openbacrden 's Keizers zoon defgclijx de vertrekken ten hove, door hem ontdekt
en befchreven die cenen iegelijk onbekent waeren. 's Vaders krijgs-overflen en krijgsknechten weezen den
prins met de vinger na. Weshalve te
zeer opentlijk bekent geworden en
,

;

;

,

daer en boven gevreeft omzaetvan
eedfpan te zaien, behalve zijne hact
tegen de Tarters , de bezitters des
,

,

^

,

Tivecde Lundijinhe Paotingfu.
!

"P>X tweede
•^-^T IN G F U

Landtflreeke PA0-g»-w/"«^"*'
paelt ten oofle aen
de Landftrceke P E K l N G F U ten
zuide aen HOKIENFU en ChinTiNFU ; defgelijx ten wefte aen
CHiNTiNGFU,en aen hetLandfchap
van
A N s I ; en heeft ten noorde de
bergen Culeang leggen.
Deze lantflreke een zeer luftig en steden.
vruchtbaer gewed , bevangt twintig
ftcden
Paoting
d'opperftadt der
;

X

,

:

,

lantfl:reke,A/«(?»r/v«^, Ganfo,Tinghing,

Sinchmg, Thang, Poye Kingtu ,]u,ni^
chiug, lluon Ly Hiung Khi, Xin^Cy
Tunglo Gan
Caoyang
Sïngan , 31?,
£^/A'»i. Onder deze zijn (/^« en Tlf grote fteden ald' andere kleine. Al welke fteden, door Keizer 2«, onder verfcheide fterren geftelt zijn, na het verfcheiden gedeelte des Landfchaps,
welk zy beflaen. Het een gedeelte
,

,

,

,

,

,

,

:

per- Majertraets perzonen, ter neer
gehouwen om ten minfte niet zonder gezelfchap te fterven die buiten

wort gehouden te zijn onder degefterntcn Vi en Ki ; het ander onder
Mao en Pi.
Dit ganfch Lantfchap gehoorde
ten tijde van Tu onder Kiehui : en is
hierom alleenlijk genocch vermaert,
wijl de groote krijgs-overfte TenLoijum aldaer zijne geboorte - plaets

zijnen ftaet van geboorte een wijle

heeft.

vontmen raetzacm hem van
kant te helpen. Neven hem wierden
veertig zoo krijgsoverllen als op-

rijks

,

,

,

,.

,

,

van den lijve houwen.

,

die uit den hoogden
edel van herte was,
en
top gevallen
gewaerdigde zich niet tot geringe
dingen ja verfmade al wat hem minder
dan het rijk wiert toegezeit.
Streelde daer en boven zijne zinnen
met cy ter fpel en gezang tot verlichting van zijne droefenis en verftoute

z abel ter neer gehouwen wiert.
Dan zoo men Martiin etloof wil fnihr.dt
geven is d oudlte der drie zonen van ,^„^(,
KcizcT Zufigch/n noit te voorfchijn gekomen hoewel na den zelven de rover Lkungz naerftelijk en lang liet
zoeken 't zy dat hy met de vlucht,
zoo eenigen fchry ven ontflipte, of
zich zelven zoo andere willen in
het een of ander meir verdronken
heeft. De twee jonger zonen quam en
levendig in des rovers handen, dien
hy ten derde dage buiten de wallen
der ftad deed flepcn en de hoofden
,

over te brengen in de gevangkenis.
Eenigen beloofden hem een prinsdom op te dragen metkoninglijken

Maer hy

met den

:

hem by de Tarters het leven hoewel

tij tel.

,

,

,

tige bekentenis,

dieaidaer zich

,

,

,

,

tot Keizer had opiTeworpen

die haer toevlucht ten huize van den
grootvader genomen had. Daer was
't noch erger ; want de grootvader,
wanneer hy de nicht met den necve
zach fchreien , en elkandre om den
hals vatten, nam een ftok en dreef den

D' oudfte broeder geraekte na Nanby na een zelven uitgang ; gemerkt hy door cenen van
king, en kreeg

Ten

:

njan Sina
Numtn.

Ten

Koningen

tijde der

is

deze

lantfireke en der zelver fladc Chao ge-

noemt. De ftam ILm gaf haer de naem
van Sintu: Sum^ dien van Paocheu : den
huidigen de ftam Ta'minT.
Aen de zuid-ooft zij de dezer ftadt
worden d'aeloude puinhopen der
muuren gezien gefticht door Keizer
Chuenhio twee duizent vijf hondert
jaren voor de geboorte des Hei,

,

ofTaifing.

37

voert, en in placts van wijn gedronken

wort.

De ftadt Tunghang ismedc gelegen
op de hnke

zijde van Jen vliet Guei,
een musketfcheut te landwaerts in:
is een uur gaens groot in den omtrek,
en omringt met fterke muuren en
diepe grachten. Binnen de ftadt op
het merkvelt zcitmen een bijfter grote leeu ftaet, van yzer gegoten.

landcs.

Ter

plaetfe

Vtcrdc Laiidflnke Chinti ngfii.

daer heden de ftadt

,

is, had ouhnx Keizer
Hoangt den ftoel des rijx geplant.

Pjö//»^ gelegen

r^E vierde LandftrekeCHlNTlNG- crens-pa*-^FU, een groot geweft, paeltten
oofte aen

Vade
crens-ftt.
'•"'•

Laiidtjlrceke

Hokienfu.

T>E derde LantftrekevanHoKiEN-*-^ F U

word cilands gewijze met ver-

fcheide ftroomen omringt

ook de naem

Ilokien

waer van

:

gekomen is, dat's

tulFchen de ftromen gezeit.

Zy pack ten Noordeaen
ftreke van XUNTIENFU

Hokienfu

ten noorde

,

aen PaoTINGFU en aen het Landtfchap van Xansi, ten Wefte aen het
Landfchap van HON AN,tenzuide aen
de Landtftreken
en
Q_U A N G P I N G F U.

XUNTEFU

Deze

landftreke begrijpt twee en
Cingdertigh fteden als Chinting
king Iloèlo , Lingxeu , Koching, La:

de Landten oofte

^"*'"'-

,

,

,

Ptnqxan Heup ing, T'ing,
, Vukie
aen den zeeboefem Xang ten zuide Sin/o Kioyang Hintung Kt Nancung,
A N T U N G, Sunho Caokiang Vuye Cijn Camaen het Lantfchap van
ten wefte aen de lantftreke C H i N- ping, ]aoyong, Vukiang. Chao ,Pehiang,
T I N G F u ; ten noord - wefte aen Lunj^ping, Caye Line hing, Can Hoangt
PAOTINGFU.
Ningctng Xin Hengxui juenxui. OnTen tijde van Tu gehoorde deze der deze zijn 7";»^, Chao en X/» grote
lantftreke onder het Lantfchap van fteden: de reft kleine.
K I C FJ E heeft onder de regering der
Onder de verdeihng van Keizer Tu
Koningen velerlei geval gehad ftond was deze Lantftreke onder het Lantnu onder Koning C/ dan onder CLio, fchap van Kicheu onder deheerfchapeindelijk weeronder/é'a.
pye der gefternten Muo en Pi.
De ftam Cheu heeft dezelve PinDeze lantftreke begrijpt achtien
Heuching,
Uien
: de ftam Han, Hengxan genoemt:
Hokien,
cheu
fteden: als,
Qinkieu Kiaoho C/Kg, Hingci, den huidigen naem gaf haer de ftam
Soninii^
Cinghai Nincing, King, Ukuio, oïTa- Taiming. De opperftadt Chinting zelchu, Tungquang Kuching Xang Nanpi, ve een grote en volkrijke ftadt. heeft
Ji'tixart kingyun. Onder deze is Xang
ten Noorde de bergen Heng en ten
een grote ftadt; al d' andere kleine.
Zuidedenflroom/^/^//;.
In de ftadt Hokien zijn vier brave
Aen d'ooft zijde der ftadt Hokien,
tempelen, den helden tocgewijdt.
heeftmen (welk aldaer watzeltzaems
De ftadt ilk'iao oiTadm is gelegen is ) een grote en prachtige afgodenaen de rechte zijde van de vliet Guei
tempel, geheten Lunqlïing achter met
heeft een zeer fchone en volkrijke een groot hof, verdeilt in negen eet,

'"''

ch ing

,

,

,

,

X

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

:

,

,

stedm.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

voorftadt.

De muur

der ftadt

is

on-

trent dercig voet hoog, zeer net opge-

bout en verzien met bolwerken en
borftweringen. De ftadt is zeer fcheep
enneringrijk, door den ftapel vanSineefch bier, Sampfou oi SaMpe\n\SiTiCQ.{c\\

genaemt

perft en aller

;

welk

uit rijs ge-

wegen door

Sina yer-

zalen.

Hy rijft met vijf verdiepingen,

tot de hoogte van honden en dertig
ellebogen. In het koor des tempels
pronkt een heerlijk en groot beelte-

doorwrocht met grote kunft, in
degedaente van een maegt, hoog drie
en zeventig ellebogen. Het beek is
nis,

Quonin geheten.

^

^

F

,

Men

Namen,

:

Bejchryving des Keizerrijks

Men

ftcrnten en onder het zelffte

ook andere helden-

heeft 'er

Land-

tempels onder deze zijn vijt de voor- fchap gebragt. Ten tijde der Koninnaemfte. Df-ftichcing van eenen gen was dezelve onder het Koningrijk van Ci/'«
aenftonts onder C/;aö.
wort den ftam Ha» toegefchrevcn.
De (ladt Cm noemde haer Hant^n
den huldigen naem hecftze al van
Vijfde LandpekeXuntdi}.
den (lam Han af behouden.
:

.-

Crens-f»Ie».

XUNTEFU,

Onder verfcheide kapellen is'er een,

een klein gebiet, paelttennoorde aen ChinttMgfu ; ren wefle aen het
Lantfchap van Honan , ten zuide en

toegcvvijdt aen zekere mcnfchen , die

DE

vijfde Lantflreke

de Sinefen Xinfnn noemen en beufe,

len noitte-fterven, maeronfterfTelijk

Zy

fchcrmt.

Zy

te zijn.

oofte aen de Landllreke Quang^ingfu.
Deze Landftrekeis van natuur zeer
flerk ; en blijft tegens 's vyands invallen door de rontom gelege bergen be-

willen dat aldaer een zul-

ke verfchene zy

en zeker arm kint
zoodanig on,
derwezen hebbe dat het daer na een
braef Filofoof en om zijne wetenfchap een grote Landvoogt van Sina

bezit lullige en vrolijke

,

weetmcn

(welk

niet)

,

waterrijke meiren en
landouwen
ftromcn waer doorze zeer vrucht:

wiert.

,

en de volheit van viilchen en

baer is,
kreeften heeft.
Stedm,

2e\^mde Lantjlrckg Tamingfu.

Zy begrijpt flcchts negen (leden;
hoewel alle bcnacmt en volkrijk , als

r^E zevende Landftreke TamiNg~^^FU, de

Ar««/<r,d'opper-fladt,Aj/jö,A^.7«/;o,/'/wg-

Ndmen.

hian7 , Quang^ung , Kiulo , Thangxan,
Nuikieu, Gin.
Keizer Yu braght deze Landftreke

onder het Landtfchap van Kkbeu en
onder het gellernte
Mao. De Keizerlijke (tam Cheu noemde haer Hbigque : was ten tijde der Kodan C/wogenoernt
ningen mxCijn
ondQt<itnïi2im.Han ,Siangque onder
Sung, Sinte. De dam Taiming gaf haer
den naem van Xunte.
In deze Landdreke zijn vier fraeie
den helden toegewijdt
Kapellen
d'eerde is Keizer Taoicr eere gedicht,
op den bergh Tao : de tweede by de
ündtNuikeu.
,

flelde dezelve

,

:

:

,

Zefle Landflreke Quangpingf u.
Grent falen.

Landdreke
DE zede
NG U

Qu A N G-

zuiderlijkdedefesLandnoorde en noordwede aen die van Quangpingfu , met
den droom Guei tuflchen beide, ten
oode aen het Lantfchap van Xaxtung,
ten zuide aen den gelen droom, ten
wede aen het Lan dfchap van //o«j«.
Zy word doorgaens bevochtight
met dromen en meiren: waer over het
een wonder vruchtbaer en ludig ge-

fchaps

1

,

paelt ten

wed is.
Oulinx was deze Landdreke in
twee Landfchappen verdeilt
het
noorder gedeelte gehoorde onder Ktcheu en hetzuider onder Ten : het eerde onder het gedernte Xe, enlaedc
onder /*/£.
De Stam Cheu gaf den naem van mmen.
Tangping : Tang dien van Tienhiung :
den huidigcn de Stam Sung.
:

,

Zy begrijpt clfSteden.!r*7w///^,d'op- steden.

maer lang per-dadt, Tlïwi»^, Nanlo , Guei CingF
pI
aen
Xuntefu fung NuihojMg Sim Hoa Kai Changewed paelt ten noorde
en Chinting ten zuid-oode aen het gyven Tungming. Onder deze is Kai
Landfchap van Nanking en de Landt- een grote Stadt. D'aeloude Stam Tang
dreke van Taming door middel van heeit oulinx hier zijnen fctel gehad.
In deze Landdreke heeftmen vier
den droom Guei, ten weden aen het
,

een

fmal',

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Steden.

Landcfchap van Honan.
Zy bevangt negen deden Quangping Kiocbeu Fihiang Kixe Hantan,
:

,

,

,

,

Quanbin%, Chingjan, Guei, Cingho.
Keizer Tu heeft deze Landdreke,

Grent- falen.

zeer veel heerlijke
graf-deden een zeer oud van Keizer
Kau gedicht voor vier duizent jaren, en zeer vermacrt doqr haere out-

fraeie kapellen

:

:

,

heit.

met de voorige, onder de zelfde geAcht-

van Sina
jichtjïe Landjlreke

Jungpingfu.

ofTaifing.

^^
befchermingh van de groote muur.
Onder deze is een die den tijtel en
naem van Stadt voert Si-ven geheten,
vermaert door haere grooteen volkrijkheid. Deze gebied byna over al
d'andercen is gederkt met een krijgsbezctting van veel duizend man.
De namen dezer krijgs-vedingen
,

",

Grens-pa-

in.

T'^E

achtfteLandftreke JUNPING-

•*-^^FU paelt ten ooften aen hec gewed van Leaotung , buiten vS/»»? gele-

gen, ten zuide aen denZee-boefem
Xang ten weftenaendeLandftrekc
van Pekingfu ten noorden aen de
groote muur. Het is een berg en heu,

,

vel-rijk gewefl.
Samen.

zijn

Siven, rechter Vanciven, linker
Fanciven, Hoaigan, Chaiping,Lungmuen,
:

Changgan.Cheghingjuncheu; deze acht

Ten tijde van Keizer Tu gehoorde daen onder de Stadt Siuen. d'Andere
,

deze Landllreke onder het Landfchap van Kkheu. De Stam Cin noemde dezelve Leaofi : wierd onder de
Koningen Guei Lulung genoemt. De
Stam Tang , gaf den naem van Ping,

Ttencin

de

:

,

Yu Tungoing, Xanghai en
,

onder deze zijn de tweelaet-

d'allergrootde.

De groote krijgs-vcding Xanghai

is

gelegen op het eiland Cu, daer de Zee-

boefem

den droom iiw/jö^;?^
na'tnoorde
begrijpt zes Steden
als
Jungping, inboort. Aldaer verdrekken de hoge
Cïengan, Vuning, Changly, Lo, Loting. Lo bergen en zelfde zee een zeer veilige befcherming voor de muur.
is een groote Stadt. JungpingisgQltgen op een voordeelige plaetfe tot
Tegen 't invallen-der Tarters voorbefcherming des Sineefchen Rijks, en hene, door het gewed \:^n Leaotung,
werdt deze veding met een derke beomringt met bergen en llroomen.
Ten noord -wefte van de Land- zettingh vanfchepen en krijghs-volk
llreke Peking leggen drie Steden bui- voorzien , tot een breidel voor de
ten d'ordening alsjenkmgjungning, Tarters.
chieu.

Steden.

zijn Vuning

Deze Landllreke,

klein in bellek,

:

Xang,ó^\t

uit Tartarye ontfanght,

,

,

,

,

Drie jleden
tutten d'or-

dtmng.

:

De krijgs-veding Tiencin anders
op zeer
Tiencinwey
is gelegen op d'uiterde
voordeelige plaetfen gcllerkt door
de natuur
en gedicht voorhene te- hoek of op een drielprong van den
gen d' onverwachte invallen en aen- Zee-boefem Xang daer al de dromen
flagen der Tarters zoo by wijlen die van het geheel Landtfchap te zamen
de muur zouden trachten over te komen en na een zeer langen loop,
voorby zeer hooge en derke wallen
klimmen.
Paogan.

Deze

zijn gelegen

,

,

,

,

:

,

,

,

De

Stadt Paogan heefteen groote
brugh van gehouwen deen , geflagen
over de vlied Lukeu of Sankan
de
Stadt Paogan zelf is gelegen op desfelfs nooraelijken oever.
Aen de zuid-ood-zijde der Stadt
zietmen de puinhopen ecner zeer aeloude Stadt , c/(? Puinhopen uan Hoangt
:

want men zeit aldaer
door Keizer Hoangt een Stadt ge-

genoemt

:

inzeedorten. Is een Zee-koopdadt,
dienauUxhaers gelijken heeft; eensdeels in groote en rijkdommen eensdeels in pracht en meenigte van gebouwen. Aldaer moeten uit zee.en uit
de middellandfche geweden van Sina
waer
al de fchepen by een komen
ongeloofelijkc
een
door aldaer altijds
meenigte van vaertuigh is. Al wat na
,

:

Peking op-gevoert

Krijgt-ve.

word , moet

hier

voorby. Men
den dapel van al de bede koopwaren:
aengezien de handel in deze Stadt
I\rijgsA^eJlingen.
voor een iegelijk open dact , en de
Veertien krijgs-vedingen worden koopmanfchappen genen tol te betaheefter gewoonelijk

dicht zy.

fi'»s'»-

,

in dit Landfchapgetelt, gedicht tot

len hebben.

Uet

^pis'Ttemfn.

:

Befchryving des Keizerrijks

4«

Het tweede Landfchap van Xanfi.
lEftwacrd voorby lietLandfchap van Pehng leid het
,

:

LandfchapvanXANSl.A'öw/
is zoo veel gezeidt, als, na
bergen,al zoo genaemt na
der
'tWefte
den oordcopden welken het gelegen
want het wordt ten wefte door de
is
bergen Heng van het Landfchap van
:

/'^'/(/«^

Grew-fnItn.

afgefcheiden.

oofte heeft dit Lindtfchap
de bergen JJen : ten
grenspalen
tot

Ten

die, zonder
ergens gefcheiden te zijn, van 't oofle

noordedegrootemuur,

na 'twefte door het ganfch Landfchap
ftrekt achter of boven de welke het
Tarterfch Koningrijk van Tanyu leidt,
en de woeftijne, Samo by de Sinefen
leit ten vveften en zuiden
geheten
met den fnellen en water-rijken Gelen ftroom beflooten, die van 't noorden na 't zuiden vloeit want deze re:

:

:

en het
vier vloeit midden
Landfchap van .Yf«/7 door, en .gekomen tot de uittcrfle grens-palendes
tuflchen dit

Landfchaps, vloeit recht na 't oofte,
en verftrckt grens palen tuflchen dit
en het Landschap van Ilonuft. Het
gantfch Landschap vcrLoont eenighzins een langwerpigh vierkant wacr
van deeene zijde dcgroote muur is:
de twee andere de gele Itroom en
de vierde de bergen He».
In grote nochte in edelheit noch
in voikrijkheit kan dit Landfchap by
dat van Peking geleken worden maer
overtreft in vruchtbaeiheit van alle
,

:

,

,

,

;

dingen

,

van

gelijken in aelouthcit

want het is gelijk reeds te voore ftaet
aengeroert.'door d'eerfte volken van
S/na begonnen bewoont te worden.
Het is een Landfchap by d'andere
te gelijken, wel zoo groot niet; maer
op veele plaetluftig en heilzaem
fcn bergh-rijk; hoewel niet onbe,

.

:

graden en een halve , en eindigt op
ruim tweeen veertigh.
Het Landtfchap van Xenji is verdeilt in vijf Landltreken , Taiyvenfu,
Pingyangfu ,Taitungfu Luganfu Fuencheufu : ieder met verfcheide Steden
onder haer,ten getale van zes en tach,

,

behalve drie kleindcr Landtftreken, met elf Steden , en veertien
tigh

:

krijgs-veftingen.

Eerjle Lafidtjlreke Taiyvenfu.

Landftreke van Taiyvenfu, oww^*.
*'
•'-^eengrootgewcft.paelt ten oofte
aen het Landfchap van Peking ; ten
zuiden aen die van Leao en S/m ten
weften aen het Landfchap van Xe»Ji,
ten noorden aen de Landftreke Tai-

"TVE

,

tungfu.

Keizer Tu heeft deze Landtftreke
gehecht aen het Landtfchap van Kicheu , onder de gefternten van Seng en
Cing , na dcflTclfs verfcheiden gelegenis.

Zy bevangt vijf en twintig Steden

:

met namen Taiyven

, Taiyven , Juzu,
Cingyuen
A'/ , Siukeu ,
, Kiaoching,
Fenxui , Xeuyang , 2« , Cing/o , Hokio,
Pingfing , Lofing Che , Tingltang , Tai,
,

Taco,

,

Utai

,

Kiechi, Cajun

liiang.

Fan

,

,

Hing Paote,
,

On der deze zij n Pingfing, C/j^,
en Paote groote fteden.
de hooftftadt
Stadt Taiyven

Tai, Cofan

De

,

des ganfchen Landfchaps en dezer
Landftreke is altijdts door d'aeloudheid van ftichting heerlijkheid en
waerdigheidt van gebouwen onder
,

,

d'edellle fteden gcrckent.

Zy

heeft

zeer fterke wallen en van drie mijlen
in den omtrek groot. Is gelegen aen
een zeer luftigen enheilzamen oord,
omringt met groene heuvelen en
,

bofch-rijke bergen.

Aen de weft zijde vloeit de vlied
en fuen voorby en befproeitd'omgeleDe
dertig gradcn,en eindigt ten noorden, §cn landouwen wijd en breed
tad is volk-rijk.
op ontrent veertig graden, noorder
Al van aeloude tijden des Stams
breete. een ftreke om en by van vijf
Cheua.f,
in
is deze Stadt en Landftreke
-.begint
feventigduidfchc
mijlen
en
de lengte op hondert zeven en dertig de zetel der Koningen geweeft want
bouwt.

Qroote.

Het begint, ten zuiden op
,

vijf

,

.

:

aldaer

steien.

:

van Sina,ofTaiJi»g.
aldaer hebben de broederen dcrKei-

,

Zy

is

.j.

eenfdeels vlak

,

eenfdeels

zeren geregeert vvicrd tocnhetKo- berghachtigh
De Landouwen zijn
ningrijk van 7:7«^genoemt:naeniaelsvnichc- rijk, en Icit geen
gedeelte
Chao : daernagat de StamC/« na het] onbebout
behalve eenigh rou gevcrdelgen der Koningen den naem bergce. Heeft een gezonde lucht
y^nCinyang. Deftam t:?»^ heeft aldaer en is overal met Steden en dorpen
beden ftoel des Keizerrijks geplant en zet.
:

.

1

,

,

,

i

i

,

l

genaemt. Utai\
no&md^h^ctSikmg,dtStzmSungHomaer den huldigen naem heeft
tung
deftamr^iwiw^ gegeven; waer in ook
de zoon van den gront-legger des
Stams T.-iming gehecrfcht heeft.
Geenzins dan wonder naerdien in
vvicrd toen Pfy^/;?^

\

;

;

j

Verfcheide Stroomen bevochtigen

deze Landftreke want zy word aen
de Weft- en Zuid-zijde door den Gcelen ftroom befpoclt, en in 't
midden
doorfneden met de vlieten Fuen en
:

Hoei.

Keizer Yu heeft deze Landftreke
dezelve zoo veeleKonmgen geleeft gehecht aen het Landfchap
van Kihebben dat aldaer zoo veele en zul- cheu , en gebracht onder de geftêrnten
ke prachtige gebouwen gezien wor- van Cu en Seng.
,

^

,

;

j

Zygehoordeoulinx onder de KoOnderdezcishet voornaemfteen ningen Cijn daerna onder //<j«, aencdelfte 's Konings Paleis inzonder- ftonts onder Ch^o isdoordeKeizerheidt beziens-waerdigh door zijne lijke Stammen Oh en Han onder de
grootcenverfcheidenhcitvangebou- landenvan Hotunz^ gerekenr.
lel. Daer en boven leggen op de naDeze Landftreke begrijpt vier en
by gelege bergen heerlijke graffte dertigh Steden Pingyang, StangUn,
den.
Hungtuug , Fuxan Chaoching, Tatping^
tien.

j

.-

,

.-

]

|

'

1

ste>h,

:

,

In deze Landftreke zijn veelhcer-

roiang ,]eching, Kioyao , Fuenji, Pu, Pu,
ÜMcing, Tungho ,Txi ,Vanciven ,Hodn
Kiai , Gamjc , Hia , Fenhi , Pinqlo ,jul

den helden toc-gewijt.
waer onder een C«/;A7 geheten, op denbergh ching, Kiang^Ciexan, Aiang,YuenkiOy
gefticht ter cere van den Ho,Kie,HiangniMg,Cie ,ram)3g,Xeleu,
Infiven
y^ldhter lianfw
Tungbo. Onder deze zijn Pu, Kiai, Co,
lijke

Kerken

,

j

De voornaemfte zijn zeven

:

1

!

,

Een ander ftact binnen de Stadt ge- Kie Cie groote Steden.
van Koning S'iang herDe Stam Tang noemde deze Landkomftig uit den geflachte van Chao.
ftreke en opper-ftadt Cmcheu : Utai
Deflelfs beeltenis zoo de Sinefen Tinchayig : de Tarterfchc Stam Tuen,
welk gehouwen was van Cimiing : de Stam Taiming herftelfchrijven
rechte zich van zelf de den ouden naem van Pingy.ng,
fteen
dierbaren
overeind, zoo dra het voltooit was, dien Keizer /<?« haer allercerft gege,

fticht, ter eere

,

,

,

,

en trad na de verordende plaetfe, daer
het ftaen moefte.

ven had.

DeOpperftadt Pi«^<7»^ is gelegen
aen den oofterlijken oever van den
vliet Fuen
die uit de landftreke der

Tweede Landflrcke Pingyangfu.

,

hooftftadt Taiyven necrdaelt en vaertuigh , geladen met koopwaren , op-

tweede Landftreke P i N G Y-*-^A N G F U, hoewel de tweedein
getal en plaets dezes Landfchaps behoeft evenwel ni groote noch in voortreftclijkheidt of getal van Steden,
voor die van de Hoofc-ftadt te wij-

pJE

waertzend.
h\dcSz:^dt.Pingyang isgeweefthet
die met grote lof
van zijne onderdanen, des jaers voor
de geboorte des Heilands twee dui-

,

hof van Keizer Jau

ken.
Crtntp*
lm.

Zy paelt

I

ten

NoordcacndeLand-

^tckcv^n Futucheufu; ten Oofteaen

,

zent drie honderd zeven en vijftig, geregeert heeft.

j

De

Stadt Hia verdient hierom byde kleine Landftreken vanC/» en Al?; zondere lof , wijl Keizer r« aldaer zijn
ten Zuidc en Wefte aen dcnGcelen .vaderland en geboorte-plaets vindt:
en heeft daer in ook den Keizerlijken
ftrooni.
1

j

I

F.

ftoel

Kamm.

:

Befchryv'ing des Keizer rijks

j^i

ftoel geplant

,

wifle. Deze deucht, die zelden by de
Sinefen gevonden wordt, is zoo hoog
gcwaerdecrt geworden dat hierom
ook de Stadt de naem Hoaigin , welk

en na dezelve dzn eer-

ften Keizerlijken Stam door hem by
,

de Sinefen opgerecht.den nacm gegeven en Hia doen noemen.
In dezeLandftreke heeftmen twa- bediet Godtvruchtigheidt omhelzende,
en dien man tot teken
lef brave Kerkemonder deze ftaet een gegeven is
een kerk opgeregt
van
dankbaerheid
met
opgerecht
Zuikin
,
op den berg
en
zelve Óanggin
word
de
kerk
zeer
ook
vierkante gehouwe ftenen , en
genaemt , dat 's geduurig Godvruchtig.
veel fteene pilaren.
de
naby
andere'Kerk,
Noch is een
,

,

,

recht Koninglijk gedoor den Keizerlijken Stam

Stadt Taiping

Vierde Lnndjlrcke

,

bout ,
Sung ter eere van zekeren zeer getrouwen krijgs-ovcrfte.

p\ E vierde Landftreke LuGANFU

,

T>erde

"pVE
Un.

*-^ paelt ten noorden aen die van
Taiyven ; ten ooften aen het Landfchap Peking en Honan: ten zuide aen
de kleine Landtftreke van Ce , ten

Landtjireke Taitungfu.

derde Landflreke

Taitung-

weften aen die van Sin. Is klein in behoewel zeer vruchtbaerinhet
;
voortbrengen van alle dingen.
Zy begrijpt acht fteden als, Lugan , Chancu Timlieu , Siangheng , Lu

-*-^FUpaeltten oofleaenhetLand-

:

,

tennoorde

^"*'

stedm.

,

ching , Huq!um,Lichin

,

Pingxun.

Keizer Yu braght deze Landftreke
onder het Landfchap van Kicheu , ftellende haer onder de gefternten van

Sang en Cing. De Stam Cheu ftelde aldaer eenen Koning en rechte het Koningrijk van I//;^ op welk naemaels
de Koningen //j«, en aenftonts Chao
begrepennebben.
Na het verdelgen van al de Konin- n«w«».
Maer is federt altijds Taitung gen, heeft Hoei de eerfte gronilegger
cheu
van den Stam C/«.deze Landftreke en
geheten.
SteStadt Xantanggenoemt: naemaels de
tien
begrijpt
Landftreke
Deze
den,Taitung, Hoaigin, Hoenyuen , Ing Stam Tang, Chaoy : de Stam Sung,ChaoGuei Quangling, te : den huidigen naem van Lugan
Xanin , So , Maye
deze zijn So en heeft haer de Stam 7t/i/wi«^ 'gegeven:
onder
:
Quangchang
en rechte de Keizer in dezelve voor
Guei groote fteden.
Op hetweft-einde,daer deze Land- zijnen bloed- vriendt eenen koningftrekeminderrou is, en hierom voor- lijken zetel op: beneven een prachtig
heene meerder d'invallen der Tarters Paleis ten dien einde waer door de
onderworpen heeftmen zeer veele Stadt zelve zeer rijk en machtig gekrijgs-veftingen,gefterkt,defgelijxde wordenis,
De Stadt Lugan is gelegen aen den
Stadt zelve met een groot getal van
noordelijken oever des ftroomsC/'dfw^,
krijgsknechten,
Vijf Kapellen of Kerken heeftmen opeenzeerluftigenoordt.
Men heeft in deze Landtftreekc
en een by de
in deze Landtftreke
ftadt Hoaigin, aenzekeren gaftery- flechts twee voorname Kapellen een
houder toegewijt, die zeer veel gouts aen Keizer Xun gewijde, op den bergli
van zijnen gaft,by hem geftorvcn, aen P^cö.dat 's van alle vruchten. Aldacr
deftelfs zoon
gekomen om zijnen; word ook een put gezien, by de weivader te zoeken troulijk herftelde; ke men zeid d'eerfte Sineclche Keidaer nochtans de zoon, nochiemant zer Xun o{ Xinnung gelijk Martijn
,

,

:

,

1

,

.

I

Steden

crenspti.

ftek

fchap van Peking : ten zuide aen de
Landftreke van Taiyven ten wefte

aen den Gelen ftroom ;
aen de groote muure. De geheele
Landftreke en opper -fladt Taitung
zelve is tuflchen bergen gelegen , tot
haere groote befcherming.
Allereerft is deze Landftreke door
de Koningen Choo op den uitgang
des Stams Cheu den Sinefen onderworpen.en wierd toenPf/i^genoemt.
De "Keizerlijke Stam Cin gaf den
na.em Jufichung : Tang dien vany««-

Luganfu.

,

,

|

;

:

,

,

!

;

,

,

,

,

ter werelt het minfte

van

dit

gout

,

dien noemt, zaet van koeren, gerft

en

;

vaH Sina , ofTaifing.
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haer opperfteden met een algcmeinen
en plukgranen ontfangen te hebben
(van wien, weet men niet) defgelijks naem van Cheu, welke lettergreep 1 ride wijze van dezelve te zaien. Daer gaut en zelf ook Martijn in zijne
na heeft Xun deze kunft zijne onder- voorrede van den Atlas aen de grote
danen geleert en is hem ter eeuwiger Steden der Landftreken Fu voegen,
gedenkenis deze kapel met grote on- gelijk Hien aen die van de kleine
Steden.
koften opgerecht.
,

:

Vijfde Latidflreke Fucncheufu,

DEvijfdeLandftrckeFuENCHEUF U paelt ten

noorde en oofte acn

die van Taiyvenfu : ten zuide aen de
Landftreke van Pingyangfu : leid ten
wefte met den Geelen ftroom bcfloo-

Eer[ie kleine Landftreke Van Sin.
D'eerfte Landftreke van Sin Twant
Sin is in deze Landftreke d'Opper-

Stadt) paelt ten oofte aen de twede
kleine Landftreke van Leao en Luganfu , ten zuide aen de derde kleine
ten.
Landftreke van Ze , ten wefte aen
Onder Keizer Tu behoorde deze Pingyanfu , ten Noorde aen
Taiyvenfu.
Landftreke tot het Laiidfchap van Kt- Zy begrijpt
drie Steden ; Sin d' oppercheu , onder het geftcrnte van Seng:
Stadt , Siniven en Vuhiang.
Sront eercijts onder de koningen Cijn;
Het is een klein en zeer hoogberg-

daer na onder (/«fi en Chao. De Stam
Cijn en Han hebben deze Landftreke
en dcflelfs opperftadt met een zelven
naem van Taiyven genoemt de Stam
Tang gaf den naem van Haocheu, Tai:

ming den huidigen.

Deze Landftreke
:

,

geweft heeft een zwaerder en
kouder lucht,dan doorgaends d'anderijk

:

re landftreken.

Zoo hoog

zijn eeni-

ge bergen aldaer , dat Jn het gaen over
dezelve duidelijk een merkelijke verandering der lucht gevoelt wort zoo
:

begrijpt acht fte-

opperftadt , Hiaoy,
Fingjao, Kiaihieu, Nin^hiang, Lingxe,

den Fuencheu

,

d'

Jungning Lin. Onder deze 'xsjungning
een grote Stadt.
De Stadt Fuencheu zelve is gelegen
acn den wefterlijken oever van den
vhet Fuen (van wien zy ook haren
naem bekomen heeft) ten halven wege tuftchen de hooftftadt Taiyven en
d^Sizdit Pingyang, op een zcervoordeelige plaetfe , bequaem ten koop,

,

dat zy by wijle niet dik genoeg fchijnt

om adem

te

fcheppen

,

of bequame-

kunnen ingehaelt worden. Uit
deze bergen neemt de ftroom Cho-

lijk te

haeren oorfprong.
In deze Landftreke zijn drie zeer
fraeie Kapellen
inzonderheit een,
Venchung geheten , gelegen aen de
zuitzijde der ftadt Sin, die ouhnx veel
c/^ijwg

:

door de koningen zelfs plag bezocht
worden. In dezelve wort een boekery en koninglijke ftudeerzael behandel.
vvaert , op de welke velen der oude
Binnen de wallen der Stadt is een koningen ter fchole gelegenen
in de
prachtig en heerlijk paleis voorhene
boeken geblokt hebben.
de verblijfplaets van zekeren Koning
uit den ftam Taiming. Buiten de poorIivede kleine Landjlreke Van
te,aen d' ooftzijde, zietmen een ander
Kodaer
op
koftelijk en aeloud paleis;
Leao.
riin^Jang die des jaers na de geboorte
De twede kleine lantftreke van Leho
desneilants zeshondert entiengeretegen
de
zomers
leit
des
ten oofte met de bergenZ/f» beflogeert heeft zich
ten:paelt ten zuide aen de Landftreke
hitte der zonhe plagh te vermeien.
In deze Landftreke zijn drie ker- Luganfu,met de vliet Cbochang tulfchen
beide
ten wefte aen de voorzeide
ken, aen de helden gewijdt.
Behalve de vijf voorzeide Landftre- kleine Landftreke van Sin ten noorken heeft het Landfchap van Xanji de aen de Landftreke Taiyven. Is menoch drie andere, hoewel veel klein- de, gelijkdevoorige, berg-rijk en by
der. Martijn noemt deze of Uever na van een zelven aert.
F z
Men
,

te

,

,

,

:

,

,

::
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Men

heeft

de aen de kleine Landtftreke van

twee prachtige Ka-

'er

een met name Siencbin
llicht door den Keizerlijken Stam
Cheu, ter eere van zekeren krijgs-overfte over het bevechten van een brave
zege aldaer hoewel der wijze in het
gevecht geqiieft dat hy aenftonts
quam t' overlijden. Aldaer is een
prachtige graf-flede van den zelvcn.
pellen

,

:

,

Sin.

ge-

Deze Landftrcke
,

,

;

De

lullige uitzicht over d'

K^ijgsycflmgcn.

Xe.

Het Landfchap van Xaufi telt veertien grote krijgsveïlingen , omringt
met wallen, en gedicht tot beveiling
van de grote muur en wegen. Eenigen onder deze overtreffen in grote
en volkrijkheit de deden zelfs. De
namen der krijgsvedmgen zijn deze

leit
volgens fchryven der Si,
nefen zelfs , tegen 's vyands invallen
zeer veiligh befchermt
want het is
rontombefloten met bergen, enden
,

:

Geelen ftroom en vliedt Sin. Het
paeltten noorde aen deLandtftreke
Luganfu; ten oofte en zuide aen het
Landfchap van Horiart : ten wede aen
deLandflrekeP/wzyi?»^ ; ten noor-

Het

Gueiyven Jeuguei, Xoguei, May e, Vanglin , Jangho Caoxan, Tienching Chinlu,
Cingyven Pinglu Chungtun Gentung,
Tungxing.
,

,

,

,

,

derde Landfchap

,

van Xenfi.

dit Xen^ en de
Landfchappenvan//ö;w«, Sucbuenen

Nder de Noorder Landt- fcheidpalen tuflchen

Grens pa-

j

len.

ondergelegen

dalen.

derde kleine Landtftrcke van

Xe

,

,

,

in

,

,

:

;

Derde kleine LandJlreKe

begrijpt vijf fte- sndm.

den Xe Caoping Jangching Linchuen,
Sinxui alle gelegen op de vlakte van
dalen behalve Caoping welke op den
berg Hanuang gedicht is met een zeer

fchappen is het Landtfchap
van
s I hetallerwedewant hetfpringttot
lijkde
aen de Koningrijken van Priefter Jan,
Kaskar en Tihet die alle by de Sinefen
met een algemeinen naem Sifa» geheten worden: drekt ook van 't Noorde na 't Wede langs de grens -palen
va.nTanyu een Koningrijk der Tarters, van welk het door de grote muur
endooreenige dacr omtrent gedich-

[

Xen
:

,

'

Huquang.
In groote behoeft dit Landtfchap
voor geen van al d'andere van ganfch
Sina te wijken
want het begint in

Grootê.

:

't noorde omtrent opeenenveertigh
graden en een halve, noorder breedte,
en eindigt in 't zuide ruim op de vier
en dertigde,een dreke van hondert en
twalefduitfche mijlen is van 't oode
na'twedeaen de noortzijde, opzijn
hondert en vijftigh mijlen
te krijgs-vedingen afgefcheiden wort: langde
de muur fchiet evenwel door het maer loopt na 't zuide fmal toe, tot de
maerkomt bretc van ontrent twee en tncgentigh
ganfch Landfchap niet
flechtstot aen d'oeversvandeGcele mijlen.
Het is een aeloud gewed naerdien -^'louthiit
reviere
het overige dezes Landtfchaps Noort-wedwaerts boven de het van aller geheugenis her, deze- """"^'"J'reviere gelegen, is zonder muur.doch tel byna van alle Keizeren geweeft
leid zeer veilig tuflchen de dordige is te weten van den beginne des SizandigeWoedijnen van Samo,cndc neefchen Rijks totaen het einde des
diepe Gele reviere bedoten. Dezelve dams Han dat 's na de geboorte van
reviere verdrekt ook, ten oode, tuf Chridus , twee honderd en vier en
fchen dit en het Landtfchap van Xanjï zedigjaren. Het is ook, volgens getot een Grcns-pael; zoo dat deze gro- tuigenis der ouddc Sincefche jaerte reviere by na de drie zijden dezes boeken,van d' eerde inwoonders van
Landfchaps uitmaekt want de vier- 6"/»^! bewoont geworden, die nietlang
de, na 't zuide, bedaetuit een onop- daer na , na den algemeinen waterhoudelijke ry van dikke bergen ; de vloet, van 't wede na 't oode weken.
,

,

:

,

:

:

:

,

;

,

,

:

.

Het

:,

van

Het Landfchap van

Xe»/i

is

S/fia

,

verj

deik

in

acht Landlbeken

iuriiïcianzju

,

Hangun>^u

,

als Sjgtwfu,

Pingleangfu,

,

,

ieder

fchuins by

4y

geberghte op dat de gebouwen met de wallen een fchoutooneelfchijnentevertoonen en alle
van verre in een wonder aerigenaem
gezicht konnen gezien worden. Zy
behoeft in groote oudheid, derkte
van wallen Iraeiheidt van aenften
en kooprijkheidt voor weinigh Steden te wijken. De veden of wallen,
rontom de dadt hebben in haeren
't

,

,

Cunichu!i<j^fu Linyaofu, Kingyanq^fu, Sengt7»/i/,

ofTaiJing.

met verfcheide (leden on-

ten getale van hondert en
,
groote en kleine
behalve de
krijgs-ileden en veflingen.

der haer

zeftig,

:

Eerfle Landflreh Siganfu.

.

,

,

omtrek

"TYE

eerde Landftreke Siganfu paelt
•*-^ten noorde aen de Landftreke
Kingyangfu ten oofte aen den Gelen
flroom;ten zuide en met een gedeelte
ten vvefle, aen Hancbungfu met de reil
ten wefle aen Fungciangju.
Onder de verdeilingvan Keizer 7«
gehoorde deze Landllreke aen het
Landfchap van Tung onder de gefterntenvan Gingen Quei. Isgeweeft
het vaderland en de rijx-ftoel van den
keizerlijken ftam Cben.
De (tam Chin noemde haer Quangchu»g:ten rijde der Koningen, heerfchte akiaer Koning Cijn
daer nAGuei:
aenftonts Sn. Na het verdelgen der
Koningen gaf de StJimSung haer den
naeni van Ti^nghung : de Tarterfche
flam/^f» dien van Giinfï welken Taiming met het verzetten flechts van
de tweelctter-grepen in dien van Sigan veranderde, welk rufle van 't We;

;

,

:

,

,

drie duicfche mijlen

zijn

:

weerbaer gederkt en zoo prachtig gebout, dat zy van de dedclingenge-

word goude wallen te hebben
opeen behoorlijke wijte van clkandre,
daen rontom op de wallen fraei gezeit

dichte torens die boven andere uitkijken. Slechts vier poorten, tot groter befcherming en veiligheit
heeft
de vStadt in hare wallen. De(relfs oud,

,

heit blijkt hier uit alleenlijk ; dewijl in

de zelve drie Keizerlijke gedachten
geregeert hebben
waerom de ganiche dadt, buiten en binnen de wal:

len

,

met

heerlijke

gebouwen vervult

Daer is een toorn met negen tranfen ot omgangen,]?» genaemt, en met
zoo vele verdiepingen. Dees overtreft in hoogte en heerlijkheit al d'ois.

vcrige van dien oort.

ganfch van

Is

deen en van binnen met marmer opgehad t.
,

Zy

heeft drie bruggen

,

met zeer

DeLandfireke5/^t7w/^ begrijpt zes
en dertig (leden als Sigan, dehooftfladt des Landfchaps en opperdadt
der gehele Landdreke , Hienyang,

hoge en vele bogen over den droom
Guei gedagen
een na 'toode
de
rwede in 't midden en de derde na
't wede
alle opgemedelt met vierkanten gehouwen denen. Hier by ko-

Hingping, Linchang Kingyang,Caoling,
Lanticn , Livo , Xang , Chingan,

re balken of

fte betekent.

:

,

Hu

:

,

,

.•

men zitbanken

,

ter

wederzijde yze,

Tung, Chaoye, Ho\ang,Chingching, Pe-

houvaden beelteni(ren
draken en diergelijk,
van leeuwen

HanchiM'r.Hoj,Hodjf',Guein^w,Puc)jing,

eenfdeels tot cieraedje

CoM.in, Xanijang,

vadigheit des werks.

,

XangnanXM,Sanijven,
Tungc^uon, Fuping, Kien, Fungciven, Unci4ng,Jungxeu Fuen, Xunhoa Xanxui,
,

,

Changuu. Xang Tung Hoa , Tao , Kien,
luen, zij n grote deden.
,

De

,

hooftdadt Sigan ( dat 's rude
van'twedegezeid,) zelve is gelegen
aen den zuiderlijken oever van de reviere Guei. Zy leid aen een ludigen
oordt
en wonderlijk vermakelijk:
want fchoon zy aen den zuiderlijken
oever des drooms Guei gelegen is,zoo
klimt zy nochtans zoodanig allengs
,

,

,

,

Een

,

eenfdeelstot

diergelijke brugh heeft d' on-

derhoorige Scadt Lantien om niette
fpreken van andere van minder be,

lang.

Men

heeft

'er

zeer prachtige graf-

deden van aeloude Koningen, onder
deze zeer heerlijke gedenk-tekenen
der aeloude Keizeren Kau, Ven enVu.
Vele Pagoden zijn 'er elf van voor,

name grote en heerlijkheit.
Aen de wed-zijde der Stadt is een
Vy ver yiyang genoemt rontom met
,

,

F

3

een

des

Keizerrijks
Befchryving
A6
een muurc beflooten, van dertigh fta- Fufung Mui Linijeu Lung en
dien in den omtrek. Hy bevangt een gijang. Lung is een grote Stadt.
,

gedeelte des bergs Lungxeu en komt
tot aen den vliet Guei. Uit den zelven
zijn derwaert grachten geleit,die meiren , poelen en water tonelen toeflcl-

i

neven zeventien overwelfde hoven
of tonelen gedicht den gehelen vyver door, tot vermaek en verlufting
der zinnen. Onder deze munten zeven in grote en cieraet uit.
Zoo men den Roomfchgezinden
Jefuiten geloven mag, zou de jacrs
zeftien hondert vijf en twintig by de
lladt Sanyven in het graven van den
grontflagh eens gcbou een zeer aeloude Heen gevonden zijn bcfchreven eenfdeels met acloude Sineefche,
ecnfdcels met Syrifche letteren die
de Chriften leere inzonderheid de
,

Pin-

,

om luft-lchipürij-

len , en verlcliaffen
den te vertonen. Binnen de muurc
teltmen zeven prachtige paleizen, be,

,

De opperftadt Fungciang zelve is
gelegen aen den oofterlijken oever
des (Irooms Ping. Fungciang is een
koppel-woort gclmeet van Fung en
Ciang: en betekent liet eerfle een vogel, die by hen voor een teken van
groot geluk gehouden en zeer zelden
en niet dan alleen gezien wort ren het
laefte, Ciang geluk of voorfpoet. By
eenigen wort deze vogel voor den Fe
nix by anderen voor een zeker flag

,

/

,

,

,

^

,

van Arenden gehouden. Hy is van
velerlei verruw e: en vercieren de Sinefen met deflclfs beeltenis gemenelijk dekleden en tapijtwerkcn.
De ftadt Fungciang is vry groot en
aenzienelijk heeft vele brave gebouwen, vijf onder andere.

,

,

,

;

(Derde Landjlreke Hanchungfii.

,

,

ge-

"pJE derde landftreke HanchunG"-^FU leit bynaganfch tuflchen twe

vertaling en d'uit-

flromen, d'ooüer en vvefler//^« beflo-

Roomfche vervatten
wijs van d' oudheid
lijk

zy ftofTen. De

:

tot groot be-

hunner leere,

legging dezer letteren, yindmenin't

ten;

waervanzy ook den naem

Gret» pj.
len.

voert.

^

brede by Alvarez Semcdo en Kircher.

In de verdeiling des rijks door Kei,

zer Yu , had deze landftreke met de
voorige een en dezelve plaets ; maer
de fterkundige Keizer bragthaeronderdefterren Te enChin .-inoudetijden gehoorde dezelve onder de KoningjesC/«, die van daerafoverftapten tot inneming des Keizerrijks en
uitrojing des Stams Cheu. Lienpang,
de grontlegger des Stams Han ter
zelffter plaetfe tegen den Stam Cin

Twede Lt/zi^rf^eFungciangfu.
Oreni-fnlen.

DE A N

twede Landtftreke FUNGG F U een klein gebiet,
CI
,

tenzuinoorf««^/a/M^«,ten
de en wefte aen
de aen Pingleangju.
De Stam Cheu braght deze landftreke onder het Landfchap van Ai,
welkdegrontleggers des bizmsCheu,
toenze noch koningkjeswaeren, beaenftonts daer na kreeg het
zaten

paelt tenoofte aen Siganfu

,

,

1

:

koningje Cin dit Landfchap te leen:
waer langs de koningkjes Cin zicheenen vvegli baenden,tot verdelging des
ganfchen Keizerrijks en des Stams

oorlogende, leide den tijtel van hertoghaf, en nam dien van koning aen.
Dees gaf de landftreke allereerft den
naem van Hanchung dien de Stam
Tang en Sung in Hingyven veranderden maerdeScam7rf/w/«^herftelde
den ouden naem.
De landftreke Hancbungfu heeft zes,

i

1

;

j

,

Stam Uan noemde haer Hingmaer heeft den huidigen naem tien Sicdcn:Iiancl:u»g,Paocbing,Chingvan den Stam Tl/»7 bekomen. Deze cu,Tang,Sihiang,Fung,Mien,Minkiang,
Pingli
zeer Lioijang Hing^an
Xeciven,
Landftreke is overal bebout
vruchibaer door de menigte van be- Sintjang Han^n Peho Cuyatig.
De Stadt Hangchung zelt is wonder
ken en vUeten en leit rontom met
groot
en volkrijk
gelegen op een
zeer hoge bergen gelijk met een fterplaets, zeergefterkt door de natuur.
ken wal omringt.
De landftreke Fungciangfu telt acht en omringt met bergh en bofch, gelijk

Cheu.Y^Q.

king

\

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Steden.

fteden

:

Fungciangfu

,

Kisan

,

Paoki,
|

met de fterkfte wallen.

Men

l

.

van Sina

Men

47
ze bruggen zoo hoogh, dat iemand
de hairen van fchrik te bergen ftaen,
door het naer om laegh zien Zoo
breed is de wegh dat vier paerden op
den zelven nevens elkandre kunnen
rijden
en word noch tot heden
daegs,
's
ten gerijf van den reizer (ten
welken einde ondcrweeg ook eenige
dorpen gefticht en herbergen gemaekt zijn,) heel en goet onderhouden en dikwils vermaekt en verhan-

vermaerde helden kapellen waer onder een , aen
zekeren vorll Changleang is toegeter eeuwiger gedenkenis en
wijde
dankbaerheit van zeker wonder werk:
diergclijk ofeen tweede in de ganfclie
wijde werelt niet te vinden is te weten een brug , die haer aldus heeft.
Tufichen deze Stadt en de Hooftheeft

'er vijf

,

'.

,

,

;

:

tfbnderlijke

hrugh.

t

,

was eertijts dewegzeer onbruikwant
baer en liep zeer verre om
van wegen
naulix had men ergens
de hoge en rouwe bergen en diep
ftadt

:

,

'

ofTaifing,

,

De

felt.

,

ganlche

wegh

ook door-

is

gaends met aerde bedekt. Ter weder
zijde om niet af te vallen zijn yzere
of houte leuningen gemaekt. Haere
lengte ftrekt van de Stadt Hamhung
af , tot aen het weller gedeelte der
Hooftfladt Sigan daer zy met haer
een eind dertig lladien van delladtafleit. Is in 'tSineefch Ckntaogtnotmx.,

,

neerzinkende dalen, een eenig voetpat, welk recht uit liep. Te dezer oorzake waren d'inwoonders altijtsbenootzaekt verre na 't wefle om te reizen, tot heel aen de grenfen des Landfchaps van Honan, en dan weer noordwaerds op te trekken ; zulxzyeenen
weg van twee duizent fladien af te
daer de wegh over
leggen hadden
't gebergte naulik acht hondert fla-

,

,

,

dat

's

weg der fchragen

;

Ve Vierde L^wt^rfAePingleangfu.

dien lang was.

Dies wierden op het einde des
Stams Cm , wanneer Lkupang met
Hiang om 't rijk oorlooghde , door
Changkang, Veltoverfte van Lkupang,
deze (leile bergen en diepe dalen geefïènt en gefleclir, om den vluchtenden vyant t'onderfcheppen. Meteen
ongeloofelijke gezwindigheit en groten arbeit wiert dit effenen en flechten
volbracht en waeren daer aen eenige
hondert duizent man en zijn ganfch
krijgs-heir t'arbeiden. Ter weder zijde loopen de muuren, gemaektvan
deze bergen , regel recht op en neer,
totzullt eene hoogte, dat zy met hunne opperfte fpitfen tot boven in de
wolken reiken, en nauhx hetücht des
hemels de wegen kan befchijnen en

r\E vierde lantflreke PiNGLEAN G- ^''«'^f''
^FU

•''—

paelttenoofteaen King^angfu ten zuide aen fungciangfu , ten welleaen Cungchangfu , ten noorde aen
de grote muur. Zy heeft luftige bergen en vifchrijke dromen , en bezit by
na de volheit aller dingen.
,

I

De

landflreke Pingleangfu is door ^amen.
Keizer Tu onder het Landlichap ///»_5

:

,

Op zommige

en

gebragt

,

Üng en

Quei.

geflelt

onderde uerren

Onder den Stam Han

wiertze Ganti, maer onder Sung Kingijven genoemt , dat 's hooftbron des
ftrooms King : gelijk ook delTelfs
hooftbron by de fladt Pïngleang zelf

By anderen is dezelve altijds Ping-

is.

van wegen de zachte
temper des luchts.

leang genoemt

,

Zy

overleid van den eenen tot den anderen bcrgh , bruggen gemaekt , en ko-

bezit tien Steden , Pingkang,
Cungfin , Hoating , Chinyven, Kiiyven,
King , Lïngtai , Choangleang , Lungte en
Cinguing. King en C/w^w»g zijn grote

men d'cinden der balken om fteun te

(leden.

verlichten.

zijn van dvvcrs

-

plaetfen

balken , met planken

,

,

hebben

,

in

In de fladt Pingkang zijn drie kaden helden toegewijdt die al
d'andere in heerlijkheit en grote overtreflen. Defgelijx is'er een koninglijk
paleis des Stams Trfiwiwg; want in de-

de uitgehouwe gaten der

bergen en fteenrotfen te rullen. Op
andere plaetfen, daer de dalen te breet
vallen, flacn zware kolommen of palen daer de dwers-balkcn aen vaft geklamt zijn. En met dufdanige bruggen is byna een derde deel des wegs
bellagen ook leggen hier en daer dc-

pellen

,

I

'

,

,

een dier koningkjes
zijn verblijf te hebben.

ze

(ladt placht

:

Vtjfck

stedtn.

Befchryving des Keizerrijks

4«

Sikiang.

F}jfc{eL.mdJlreke
Crins -futen.

Cungchangfu.

,

Landtftreke Cungten oofte aen
Pitigleari^u,Fii}igdangfu en Hanchuftgmuur, ten
fu : ten noordc aen de grote
zuide
aen het
ten
wefte aen Lyniaofu
vijfde

,

Ki»^i is gout-land gezeit.

Den

Deze Landftreke telt

het Landfchap van Suchuett.

De landftreke Cungchiangfu gehoor-

als.',

vijf

Steden sudm.
:

Linyao, Gueiyven, Lan,KinetïHo.

Lan en Ho zijn groote Steden.
De Stadt Linyao felve is gelegen aen
den oofterlijken oever des ftrooms
Tao , op den bcrgh Paotung , daer van
zy een gedeelte binnen hacrc wallen

de,ten einde desStams C/;r«, onder het
volk Kiangiung. De Stam Han , na het
verdelgen van fekeren vryheer Lmgsi,
door den flam Cin aldaer geftelt,
noemde deze Landtftreke en Stadt
Thinxui: de Stam Timg,Guekheu: Sung,

befluit.

Cnngcheu : maer Taiming Cungchang.
De Landtftreke Cungchangfu bezit
Cungchang Ganzeventien Steden
ting, Hoeining Tljungguei Chang, Nin-

SeyendeLandjlreke Kingyangfu.

,

T>E2evendeLantftrekeKlNGYAN-G''«w-M'*'
•*-'^FU paek Noordwaerds aen de

,

,

gyven , Fokiang, Siho , Ching , Cin , Cingan , Chinxui , Li Kiai Ven, Hoei , Leantang. Cin, Kiai, Hoeixija grote fteden.

groote muur WeftwaertsaenP/«^/eangfu : Zuidwaerts aen Siganfu : OoftDe Stadt Cungchang zelf is gele- waerts aen Jeng-nfu.
gen aen den vvefterlijken oever des
OuUnx gehoorde deze Landftreke
ftrooms Guei, recht beweften de Stadt niet onder het Keizerrijk van Sina ;
Pingleang. Zy wiert certijts gefticht maer onder het Tarterfch Koningrijk
door Keizer r«, en mee, gelijk Ping- Tan ij u Dan Ji , de grondlegger des
leang, onder het Landfchap van rung StamsC/« nam de zelve , na het uit,

.

naem gaf haer de

huidigen

Stam Taiming.

,

:

n*««».

van deze landen gaf hacr den naem
van Lungsi : Sung dien van Tencheu :
maer Koning Sui noemde haer om
degoutrijkheiddes hnds,Kinti: want

DEchangfu paek

Stedm.

De ftam C/>,na het veroveren

,

:

.

,

gebraght.
De Stadt

drijven der Tarters, in bezitting: be-

op flootze binnen de palen der groote
een veiUge plaetfe
muur, en noemen haer Peti. De Stam
der ongelege bergen en ongebaende Tang gaf haer den naem van Kincheu,
wegen vvaer over zy altijts van de Si- maer Sung den huidigen.
is

volkrijk , en gelegen
,

door de rouheit

:

nelche Keizeren voor eenplaetsvan
groot belang gehouden is.
In deze Stadt, tot geen kleine luifter der zelve , ftaet een aeloude Kapel van Fohi

,

,

verftrekt een brave vefting tegen d'invallen der Tarters.

:

Zefte LandflnkeLinyao.

Stadt Kingyang zelf, gefterkt

pe grachten

d'eerfte Sinefche Kci-

want de Sinefen willen dat hy in
deze Landtftreke by d' onderhorige
Stadt C/«, geboren zy

zer

De

met vafte wallen en omringt met die-

j

,

In deze Landftreke heeftmendric
heerlijke Kapellen: een der welke, de
braeffte en grootfte , ftaet in de Stadt
Kingyang zelf. In het een hof of zael

van dezen.welk op zware pilaren ruft,
zietmen zeven en dertigh gefchilderde beelteniften van Koningen afgedaelt uit den Stam Cheu.
,

Ortm-fnlin.

E

En weinig beweften Cungchangfu
leit de Landftreke L l N Y A O FU:
alleenlijk hier om vermaert, dewijl de
Achtjle LcméJireke^cngAn£u.
grote muur aen haeren noordelijken
achtfte Landftreke JENGAN- crm-^A:
kant komt t'cindigen ; defgeUjks door
het planten van den rijxftoeldesge- -*-^FU paek ooftwaerts aen den Ge- /««.
ten noorde en noordflachts van Taiming in defelve. Onder len ftroom
de
groote
geraekte
vvefte
aen
muur ten wefte
Tu
verdeiling
van
Keizer
de
aen
de Landftreke van Kingdeze landftreke onder het Landfchap en zuide
van Tung : en was aldaer de hecrlijky e yangfu en Sigan.

pjE

:

:

Ook

\

1;

—

va»

S'itta

Ook

deze Landtftreke gehoorzaemde oulinx den Sineefchen Kei2cr niet maer Keizer Xt nam dezelve
en beflootze
allercerft in bezitting
muur.
grote
binnen de
De Oppcrftadt/f»g^« zelf, is gebout aen den noordelijken oever des
Meirs Lieu op een lullige en vruchtbare plaets. Gene kleine cieract wort
ook de Stadt by gezet door zekeren
berg, belloten binnen de wallen zelfs,
die met verfcheide Stadts en inzondcrheit met burger getimmerten ver-

,

ofTaifing.
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en

(

vvefter gedeelte, zij n//<7<j»^A-^, /«.
nio , Suking^, Laiku : op den weg van

Ihwcbing na Sigan Laofutig, Coching,
Xuiquan Miquan Cb/ftfang ,
D' andere, meer na 't wefte, xijnPecbung, cbangyu , Vannan Cbintao, Pinglo
Xanfang , Sicu , Pinting , Kiocung,

:

,

Cbojai

,

j

,

,

,

,

,

Vnlu

,

^

,

Queite

,

Sinin.

De

krijgsvefting Ningbia leit ommet den bergHolan, grootdertig ftadien gelijk met wallen.

\

ringt

,

De

krijgs-ftadt Socbeu

is

mede een

zeer fterke plaets en ook de verblijfplaets des opperhoofts, die een zeer
heerlijkt is.
Dekmdftreke /f ;7gd';;y« bevangt ne- groot gezag heeft. Zy wort in twee
gentien (leden: als, IengaM,GanJai,Can- verdeilt;het een gedeelte bewonen de
civen , Ganting, Paogan, Tchuen, len- Sinefen
hetanderdeArabersenuitFeu Co- hecmfche, dieuithetAvefte derwaerts
chuen lenchang Cingkien
chuen Chuugpu , Tkiun Suite Miche, ten koophandel te zamen komen.
Niet verre van daer leit een woeftijKia , IJpao, Xinmo , Fuko. Feu, Suite,'
ne Karakatay gen^ïcmt welk land der
A/d zijn grote Steden.
Behalve deze grote en kleine Ste- Katayersbediet;want ook de Sinefen,
den, leggen tot befcherming des rijks, die by de Turken en Aftrakaners Kabuiten en binnen de grote muur, ver- tayers genoemt worden bewoonen
,

;

,

,

,

,

,

,

,

|

'

,

,

|

fcheide krijgs-veftingen

;

desgelijks

deze plaetfen overal volkrijk.
De krijgs-fladt Kancbeu is zeerfterk.
tegen alle aenvall.en der Tarters en
bezet met uitgelezekrijgs-knechten,

;

ook door het ganfch Landfchap verfpreid, inzonderheit inhetwefterge-

\

,

tegen de Koningrijken van
,
verdeilt in rotten.
Kaskar Samaban en Taniju.
D'onderkoning dezes Landfchaps,
De voornaemfte buiten de grote
muur tegen 't wefte , 7.ï]nSocheu, een een ander vin dien in de Hooftftadt
Xancheu , een Sigan, heeftin deze Stadt zijn verblijf.
krijgs-fladt, XiJc/jif»
krijgs-fladt , Jungchang , Leangcheu , Men heeft'er ook al d' overige voorChoimglang, SifiiHg,Chi}iii, Kulang. De naemfte majeftratcn; den welken uit
kleinder zijn Ninglna, Ningjoiachung, het keizerlijk hof zelf bevelen worTaocheu Mincheu., Hocheu ,Cinglu, Tu- den toe gezonden.
Ontrent de ftadt is een zandig veld,
lin
Chinfan Xetu Hantung Ping/u,
Minxa Guei Soigquei. In de muur fafraen geel van kleur met zeer weizelf leggen gedicht de veilingen Se- nig geboomte en groente,ja byna zonmuen , Miko Tulin Kinyang Hoama, der lover of gras is een gedeelte der
Pecho Taxum Cinglu en andere van woeftijne Xamo;m\üch.icn die, welke
by vele Europifche Landbefchry vers
minder belang.
De krijgsveflingen , in het zuider' de woeftijne lo/» genoemt word.
deelte

,

,

,

\

':

,

,

|

\

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

Het vierde Lajidfchap van Xantung.
Et Landfchap van

Xantung,

üiet vierde in getale onder de

Het

paelt

noordwaerd aen net
het,crens-p»

Landtfchap van Peking

,

en aen den''"-

Noorder Landlchappen magh zecboefem Xang:icx\ oofte aen de zee:
met recht een overgroot eilant ge- wordt doorfneden in 't midden met
noemt worden want het word ten den ftroom CV . heeft ten zuide de
Noorde, Oofte en Zuidc met de zee zee en het Landtfchap van Nanking,
bekabbek en ten Wefte over al door met dQn Gelen ftroom tufTchen beide refte, ten wefte, leit met
ftromen bevochtigt: zulx het rontom de
aller wegen te fcheepkanaengedaen den vliet Guei, en de gegravc gracht
,

;

,

:

worden.

lun beflooten.

G

Het

.

Befchryv'ing des Keizerrijks
Verdcilinz-

terleiding.Uit beide deze

Meiren zijn
als, Cinanfu,^& verfcheide fraeie grachten door de gein zesLandrtreken
Hooft -landftreke Jencheufu Tum- hele Stadt gelcit waer door dezelve
chanfu Cingcheufu en Laicheufu : ieder overal bevaerbaeris. Ookfchieteen
met verfclieide groote en kleine Ste- gracht uit de Stadt na het Meir Cioxan,
den onder haer ten getale vanhon- gelegen buiten de Scadt.aen de noortdert en vier beneven veertien Krijgs- zijde. Des niettcgenftaende kan de
gehele Stadt ook te voet bewandelt
vcftingen.
worden door middel van ftene bruggen
over de zelve grachten geftagen.
Eerfle Landflreke Cinanfu.
Onder deze ruft een Pehoa genoemt,
op vele gewelfde bogen. Zy ftrckt tot
Cinanfu
Landftreke
T^'Eerfte
-*-^ paelt ten oofte aen Chigcheufu
aen zeker eilant
mede Pehoa genaemt
gelegen
in
het
Meir Taimhig
ten zuide aen de Landftreke r.fwc/'fwfpringt
daer
aen
van
tot
den anaeten
:
Turichangfu
:
aen
ten wefte
fu
en
ren
oever
over
leit
binnen
de
Peking.
noorde aen 't Landfchap van
der
wallen
Stadt
zelfs
befloten.
Een
Door Keizer 7u wierd deze LandFuyung geheten
niet
ftreke en de Hooft-ftadt den Land- andere brug
flechter,
dan
devporige,
is
over
het
onen
ingelijft,
fchappen van Cbincbeu

Het gantfch Landfchap

is

vcrdeilt

:

;

,

,

,

,

:

,

,

,

Greni-pit-

lm.

,

;

,

,

,

zelffte

der de fterren C«^/geftelt.

Al van aeloude tijden af, heeft zy
den naem van den vliet C/ gehad d'allergrootfte dezes Landfchaps en was
toen aldaer het hof der Koningen Cy.
Na den ondergang dezer Koningen gaf de 5tam Hun haer den naem
van Cinan van wegen haere gelegenis
bezuide den vUetCi ; want Ctnan is be
zuide Cigezeit. De Stam Tl?»^ noemdehaer Z/«t7:7/,-macrT'^/w/»gherftelde
den ouden naem Cinan.

meir geflagen

,

en opgehaelt

met vierkante gehouwe ftcnen.

Men

,

heeft 'er zeer veel prachtige

afgoden en helden tempels, tien onder andere zeer heerlijk.
Dan verre overtreft de tempel Tango gefticht door Keizer Hoangt al
d' andere. Men zeit in den zelyen
twee en zeventig Keizeren die ruft.
vrede en godsdienft toegedaen waeren,geleeft hebben: waer om dees met
prachtige gevaerten en heerlijk bou-

,

JiJame».

,

,

,

,

,

,

!

werk pronkt.

In weeligh voortbrengen van veldgewaflen, kooren engerft, defgelijx

De Bonzen

,

d' Ofler-priefters

dezer

van groot en klein tempelen genieten aldaer grote inlandftreke byna komften.
deze
behoeft
,
Zeker Keizer, uit den geflachte van
de Noorder
van
voor geene andere
Taiming,
heeft in deze ftadt zijnen felandfcnappen te wijken
De Landftreke Cinanfu begrijpt der- tel gehad maer na dat dees aldaer
tigh Steden
O^'^» Changkieu Ceu- door de Tarters verdelgt was, heeft
ping, Chaxan, Sinching, Ciho , Citung, niets nagelaten, dan paleizen en luft
Ciyang Chihuen Juching , Linye, Chan- hoven.
'm het aenteelen

,

vee

Steden.

:

:

,

.

\

,

,

cing, ficbing, Cingching, Ling.Taigan,

Twede Landjlreke Yencheufu.
twede Landftreke Yencheu- 1'^"''^*'
FU paelt ten noorde en oofte aen

Teping Pingyven,
Vut Mg Yangfw Haifung, Loling, Xangho. Pin , Licin , Cbenboi , Putai. Taiga» en Vuting zijn grote fteden.
Sintai

,

,

Laiuu

Te

,

,

,

DE

,

de landftreke Cinanfu ; ten zuide aen
De Stadt Cinan zelve de Hooft- het Landfchap van Honan : ten wefte
en aen de landftreke Tuncbangfu en leit
ftadt des ganfchen Landfchaps
groot
en tuflchen twee grote ftromen , de Ci, 'm
opperftadt der Landftreke, is
doorbout met prachtige getimmerte. 't noorde,- en de Gele, in 't zuide, bcZy is gelegen op een broekigen flooten.
Onder Keizer Tu was defe landftreke
oordt, heeft binnen haere wallen twee
Meiren; het een Taiming, aen de weft- in twee verdeelt: en behoorde het een
zijde en het ander C/.'oy»/«^ geheten, gedeelte onder de Landftreke 21?»vcreenigt met elkandre door een vva- cbeufu, cn't Ander onder Sincbeufu ter
,

,

,

;

'

i

'

;

bc-

,

1

van Sina, ofTaiJïng,
be^iering van twee geftcrnten

mmen.

Quei

,

en Leu.
Oulinx was alhier het Koningrijk
Lu : en wierd aenftonts door de Koningen C« in bezitting genomen,
De Stam Sung noemde deze Landllreke en opper-ftadt Tuining ; maer
heeft ook altijds byna den huidigen
naem vznjencheu behouden.

De Landfl:rekey^«c:/^f«/« heeft,

J"!

,

Vcnle Landtflreke Tunchanfu.

T^E
i

1

derde LandftrekeTuNCHAN^^FUpaeltin'toofte aen de land-

crw/.*.
''"

ftreke Cinanfu : 'm 't zuide zcnjencbenfu : in 't wefteacnhet Landfchap

van Peking en leid ten noorde met
den Stroom Guei beflooten.
Onder Keizer Tu behoorde deze
,

j

tot

i

haerengrootenluifter eenen Keizer landftreke aen de ht\di}:tckcTencheu.
uit den Stam van Taiming gehad; maer fu, enftond onder defterren6«fien
't geen dezelve
volgens zeggen der Xe. Ten /tijde der Koningen was haer
,

,

j

Sinefen, allermeeft verheerlijkt,is,dat
j

de beroemde Sineefche Filofoof Ao»in de kleine Stadt Ceu zijne geboorte plaets vind. Veel Kapellen
zijn aen den zclven aldaer bydcna-

fut

'

een gedeelte onder Koning Ci, het ander onder Guei en 't derde onder Chao
,

gebraght. De Stam
Cyn : Tang, Poping

,

terfche

onder deze, vijftien de voornaemfle zoo hem als den helden ter
eere gcflicht. In dezelve heeftmen

Het

Stam Iven.

een vlakke en vruchtbacre
zijd-wormen en allerlei nootdruft
tot 's menfchen onderveele graf-fteden zelfs die vanA'o;/- houd word met de Koninglijke vaert
fut, de beroemde van allen.
Jun 'm 't midden doorfn eden, die by de
Deze Landtflreke is vruchtbaer Stadt Lincing in den vhed Gueiüort.
heeft lullige landouwen bofch-rijkc
Deze Landftreke begrijpt achtien
bergen en vifch-rijke ftroomen en Steden Tuncbang,d'o^^Qx:-\!(2idl,Tan:

is

|

oort, geeft veel

,

,

:

:

,

j

,

:

meiren.
stfdtn.

1

Zy begrijpt zeven en twintigh Steden

Tencheu Kioheu , Niuyang Ceu,
Teng, Te, Kiuhiang, Tut ai , Tan, Cbingun,
Cao, Cao, Tingtao, Cining, Kiaciang , Kiu:

cbing

,

,

//, Suxui.

,

Lincing 'm nieenigtevaninwoonders,
heerlijkheid van gebouwen en koop-

,

Onder deze

,

Onder al deze munt de grote Stadt

,

,

Poping, Choanping, Kieu , Sin , C'inping,Keu, Lincing, Quontao, Caotang,
gije,

Gen, Hiacin,Vuching, Po, Fan, QuonCbaoging. Lincing Caotang en
Po zijn groote Steden.

,

,

ye, Kiunching, Tungping, Venxang Tungo, Pingyn ]angxo Xeuchang T, Taning

zijn.

zoo verre, dat zy voor

Cao, Cining, Tungping, ïö.grootc Ste-

rijkheid uit

den.

weinigh fteden in het ganfch rijk behoeft te wijken
want s'is gelegen
op het eind der koninglijke vaerty//«,
ter plaetfe daer deze vaert en de vhet
Guei 'm malkandre ftorten waer door
aldaer gewenfchte en bequame gele-

de Steden dezer Landen
ftreke is Cining de voornaemfte
magh tegen de Hooft-ftadt zelve in
groote, volk- en koop-rijkheidt op
want wijl
ja overtreft byna dezelve
2y in het midden der Koninglijke
vaert/«« geleegenis, zoo moeten al
de fchepen die deze vaert op en af
willen, door deze Stadt varen, en aldaer tol betalen. Is ter wederzijde
van de Koninglijke vaert met een
groote volk- en neering- rijke voorftadt vcr9icrt. Ter weder zijde van
leggen ook twee zwade vaert
re fchut-fluizen , die het buytenwelk dikwils zes
water fchutten
voet hooger als het binnen - water

Onder

al

;

,

,

rijft.

^

>,

gentheit ter fchipvaert is
Ja komen de fchepen geladen met allerlei
koop-warcn , uit het ganfch Sineefch
rijk voorby en aen deze ft:adt , hoe:

,

,

-

ja

:

:

,

:

:

,

,

i^awe».

.-

;

komehngen ter gedachtenifle toe-gewijdt

Han noemde haer

Sung, Pocbeu
maer den hedigen naem gaf de Tar-

-

;

,

wel niet zonder tol te betalen daer
over drie tol-meefters het opzicht
hebben.
:

Op

beide oevers der koninglijke

na by de Stadt ftaen twee fterkekafteelen of krijgs-veftingen, tot
groote verfterkingder Stadt. Voorde
Stadt leggen twee zware fchutfluizcn die het boven - water van den
vaert

,

,

,

G

2

vliet

sttdm:

.

BefchryviHg des Keizerrijki

ƒ2
vliet Guei,

welk dikwils eenige voeten

hoger dan het binnen water tegen de
ophouden en fchut-

men verfcheidc kapellen, met grote
kunft doorwrocht en allerlei cicraet

ten.

geftofTeert.

,

fluizen aenltact

Schip brug.

,

Aen de noortzijde der Stadt leit
een fchipbiug van negen ponten tot
overgang van d'eene zijde derStadt
tot d' andere. Een dezer ponten is in
dier wijze geftelt dat dezelve bequamelijk uit haere placts kan wijken , en
aenhet vaertuigh , na het betalen van
den tol, doortocht geren.
De Stadt is omringt met een aerde
wal , opgezet boven met een borfl:wering leit in vorm van een ongelijkzijdige driehoek,groot in den omtrek ontrent twee uuren gaens , behalve de voorlieden.
Zy pronkt met vele aenzicnelijke
gebouwen en meenigte van Pagoden
Maer boven al overtreft zeker toren,
buiten de wallen derftadt, al d' andere gebouwen in heerlijkheit en grote
van werk.
Hy is achtkantig van geflalte, rijft
van d' aerde met negen tranfen of verieder verdieping hoogh
diepingen
negen ellebogen zulx degeheletoren dehooghtevantnegentigellebogen heeft: met een behoorlijke dikte.
De gehele buiten muur is van fijne
porceleine kleiaerdegemaekt, en met
verheven beek en fchilderwerk zonderling fraei geftoffeert. De binnen
muur beftaet uit marmer , van meenigerlei kleure: zoo glat geflepen en gepolijft , als de glatfte fpiegel , inzonderheit de zwarte marmer.
By eenen wendel trap klimtmen
naer boven, niet gemaekt zelf in het
midden des toorns ; maer tuffchen

Fierde Landjlrekg Cincheiifu,

,

T^E vierde Landtftreke ClNCHEU•^^FU paelt ooftwaerd aen de Land-

,

ftreke Lakheufu

zee

toorn.

zuidwaerd aen de
weftwaerds aen
noordwaerds aen den zee:

Jencheafeii
;

Grens-paIm.

;

boefem Xa»g.
Keizer Xu heeft deze Landtftreke
aen een gelijknamige ingelijft, engeonder de fterren Hiu en Guei. De
Koningen Ci hebben dezelve bezeftelt

De Stam Han noemde haerP(r-

ten.

hai : de Stam Sting , Chinhai

:

:

etï

Cinanfu

:

Porcekiae

Rontom dezen toorn heeft-

vergult.

}

1

|

:

iJamen.

den hui-

digen naem heeft de Stam Taiming
gegeven.
Het is geen bergloos geweft ; maer
de zee en ftroomen zetten evenwel
dezelve vruchtbaerheidt by. Naulix is ergens grooter overvloed of
goeder koop van levens behoeften
te bekomen. Zoo groot is de meenighte der viflchen daer de Segrei
,

ne vellen van komen, datd'inwoonders een rijkdom aen dezelve gewinnen.

Zy heeft , wacr uit ook d' edelheidt der Landftreke blijkt
eenen

,

,

Koning

uit

den geflachte van Taiming

gehad.

Deze Landftreke
Steden
chi,

begrijpt veertien sudm.

Cingcheu, d'opper-ftadt Lin-

:

,

Pohing Caoyven , Logan, Xeuquangy
,

Changlo, Linktu,Gatikiu,ChuchiMg, Mungin, Kiu, Txui, Gechao.

Kiu is een groo-

te Stadt.

De kleine Steden Logan Xeuquan,
twee muuren in die in ieder verdieCbuching
Gechao leggen aen zee , of
ping zij nen ingang heeft en van daer
''
na de marmeregalderijen en vergulde methaergebiet altoos.
yzere traliën , welke tot cieraet ron
tomdegalderijen gemaekt zijn. Over
Vijfde Landflreke Tencheufu.
,

,

,

,

,

'

al

aen degalderijen,inzonderheitaen

r>E vijfde Landftreke Tencheubevangt d'oofter hoek des
•*-^FU
letjes en klokjes, in dier wijze, dat zy,
bewogen door de wint , een aengena- Landfchaps van Xantung : paelt in
'tnoordecnoofteaen denzeeboefem
men toon geven.
de
hoogfte
Op
verdieping ftaet een Xang in 't zuide aen de grote zee ten
groot afgoddinne beclt te prijkt, daer weften aen de landftreke Laicheufu.
de toren aen gewijdt is, gemaekt van En hoewel deze landftreke meerengegoten koper, hoogh dertig voet en deels vaft lant is , zoo leit evenwel
de hoeken en kantelen hangen fchcl,

;

:

d'opper-

Grens-ptf-

Un.

.:

:

van Sina

Deze Landftreke Z(7/VZ/f/^ begrijpt

Tencheu zelve ten noorde, op een eilandt , in den zee-boefem Xang^ een weinigh van 't vafl:
land af.
In de verdeilingh van Keizer Tu
was deze landftreke onder het Landfchap van Cincheu gerekcnt en met
de voorige , onder de zelffte fterren
Huie en Guei geflelt. Ten tijde der
Koningen gehoorde dezelve onder
het Koningrijk van Ci. Den naem
Tencheu heeft de Stam Taimitig gegeven.
Oulinx woonde alhier zeker Volk
Gayo zonder het toen noch den Sinei&n onderworpen was ; welk gcfchied
is onder den Stam Hia. Men heeft 'er
drie fraeie Kerken.
De Landftreke Tencheufu bevangt
achtSteden Tencheu , d'opper ftadt,
Hoang.Foxan Leuhia Chaoyuen , Laiyattg Ninghai, Vent eng. Ntnghai is een
groote Stadt.
D'opperftadt 7f»c/7f« heefteen zeer
bequame haven en groot getal van
fchepcn beneven een Krijgs-vclling
want zy leit op een voordeelige plaetfe, ten befchermingvandenzeeboefem Xang.
d' opperfladt

,

zeven Steden

d'opper ftadt,
Pingtu, Vi, Changije , Kiao Kaomie , Cieme. Am</ is een groote Stadt.
Aen den oever der zee heeftmcn
allerwegen veele Krijgs-veftingen.
Onder dit landfchap worden ook
eenige Eilanden gctelt
de voornaemfte zijn Feuyeu , Tienheng , en Xamuen.

,

,

,

,

,

Het Eiland Feuyeu, na 't wefte gele;

,

de kleine Stadt Kaomie. Van dit eiland
wierpen zich oulinx vijf hondert Sineefche Filofofen, over den haet van
Keizer Xi tegen de gcleertheid, over
halsoverhoottin zee, en verdronken
,

zich

,

,

,

;

,

,

Zeflc LandflrcKe Laicheufu.

"PJEzefteLandftrekeLAlCHEUFU

ten noordc aen den zeeboefem Xang.
Keizer Tu heeft deze landftreke,
;

met de voorige
"

N4mea.

,

ter zelffter plaetle

Dit Eiland word gezeid gout-rijk te
zijn, en treffelijke mijnen beflooten
te houden ; maer blijven ongcopent,
door belet van by-geftelde krijgsknechten.
Men heeft onder dit landfchap van
den zeeboefem Xang, en in de zee, ten
zuide verfcheide andere Eilanden
als, Caenio Maxe, Pingyang, Cingui,
Tung: in de zee, Snit0,TiUo, Tuxa,Siaolao en Kin.
,

-^-'paelt ten oofte aen Tencheufu; ten
zuidc aen de zee ; ten wefte aen Cingcheufu

felfs.

Xamuen ,\\cx. grootfte der eilanden xmntn.
in den zeeboefem Xang is rijk van inwoonders en heeft een veihge Ree
voorfcheepen waervanmenbequamelijk na het hangend Eiland Korea,
Peking en Leaotung kan overfteken

,

Gren,-p^.
lm.

,

i

en

onder de zeltfte fterren geftelt.

DenncmLakheu heeft zijnen oorfprong van zekere aeloude volken Lai
bekomen door de Koningen Ci t'ondergebracht. Na het dempen der Koningen noemde de Stam Han haer
,

,

Om en by den oever der zee,

daer

Scheeps-rêen zijn inzonderheid aen
de monden der Stroomen, vindmen
in dit Landfchap dertien Krijgs-veftin,

eenige volk-rijker
dan verfcheide groote Steden. Als
daer zijn: Haiche,Kuho,Hocang, Pun-

gen op-gerecht

zy heeft te gelijk byna
altijds den huldigen naem nalsfterrig
behouden. Daer zijn vijf heerlijke

glai

Kerken.

ojenxan.

Tunglai ; maer

??«ƒ?«.

gen, is wel niet groot maer geheel bebouwt. Tienheng leid in de zee naby

:

,

^'''""/"'•

:

,

sudm.

steden.

i^/c/;f«,

,

,

Kixan

,

;

Gueihai

Cinchai , Ningcin

,

,

Siayoe, Cbinxan,

Sanxan , Mavan ,

Ci-

Het

:

Befchryz'ing des Keizenijks

f4

Het
üAem.

ijijfdc

Lmdfchap van Honaii.
Ho- Gele

Et vijfde Landfchap van

i

Inan
:

heeft zijnen

naemvan

reviere, aendelandftrekc Guei-

hoeifu; ooftwaerts aen de landftrekc

zuidwaerrs

en

de gelegenis der plaetfezelf

Queitefu

bekomen; \vant//o«^« is zoo

Nanijangfu ; weftwaerts itwHonanfu:
Keizer Tu verdeilde oulinx dit gevveft in twee Landfchappen en wiert

;

A&wji'.ningjii

aen dezuitzijdeder
reviere in welker wijze het aen den
oever der Gele reviere gelegen is die het een deel onder het Landfchap van
het, vloeiende recht van 'twefte na Jen, en 't ander onder dat van 2>gere'tooftc, van de Landfchappen Xanji kent ter gehoorfaemheidt ook van
en Peking affcheidt hoewel het ten twee gefterntcn Kio en Kang.
Onder het ecrfte Keizerlijk geoofte, nade zijde van PfXvw^, eenige
ftacht///j
was de Stadt en LandftreSteden en Landen heeft.
Htt paelt in 'toofteenzuid-oofle ke Hiao genoemt derwacrts Keizer
aen het Landfchap van Nanking ten Chungting gefproten uit den zelven
Noorde en Noord oofte aen Peking geflachte het hof heeft overgebragt.
En fchoon de Keizers namaels den
en een gedeelte des Landfchaos van
Xantung, met de gele reviere Hechts, ftoel des rijks van daer verplaetft hebtot fcheitpael.tuftclien beide: in 'tzui- ben zoo heeft evenwel de Stadt alde en zuid-wefte aen het Landfchap tijts eenen Koning gehadt en is by
van Huquang : in 'twefte aen dat van hetgroocftcKoningje uit den geflachSuchuen : het overige grenft aen het te van 7^/w/»t en by vele andere van
koninglijken bloede bewoontgeworLandfchap van Xanji.
vcelgezeit

,

als,

:

,

:

;

:

,

Crens-p
lm.

,

:

,

-

,

,

,

,

De

Sinefen willen dat dit Landmidden der werclt gele-

fchap in het

gen zy

:

wantnaerdienzyvoorhene

geloofden naulix andere landen te
dan hun Sina en bemerkten,
zijn
dat dit Landfchap in het midden van
Sina gelegen was zoo namenzc lichtelijk aen dat dit Landfchap in het
,

,

,

,

midden der werelt was. Van wegen
het gerijf der Gele reviere , en onuitfprekelijke luftigheit en vruchtbaerheit des Landfchaps is het oulinx by
,

,

,

d'aeloude Keizcrcn, tot deftoeldes
rijks

verkoren.

gevveft bevangt negen
met veel groote
bebout
Landftreken
en kleine fteden, dorpen en kafteelen:
te weten, acht grote Landftreken , als

Het ganfch
,

TiaifungfuAQ hooft Landtftrcke, Queitefu,

Changtefu

,

Guihoeiju , Hoaikingfu,

Iionanfu,NaMijc}ngfu,Juningf'u

kleine

/«.•

ieder

en een

met verfcheide kleine

en grote Steden onder haer
le

:

,

ten geta-

van hondert en acht.

Grms.fa-

T^E ccrfteLandtftreke Kaifung*-^FU grenft Noord-waerts

de hooft-plaets des Koningrijks ent
wiert toen Taleang genaemt maer namaels by den Stam Tang Pienhu hernoemt. Zy was onder die van Vtai het
hof des Koningrijks Zftfw?, en Leangcheu genoemt dat 's Stadtvan Lean^
had onderden Stam kin den naem
van Nanking, dat 't Zuider-hof onder den Tarterfchen Stam /Kf"», dien
van Pienleang maer heeft den huidigen van den Stam Taiming bekomen.
De Landftreke C.iifmgfu telt vier
en dertig fteden C-iifung , d' opper,

:

,

:

;

:

ftadt der landftreke, Chinlieu, Ai, Tung-

hiu , Taikang , Gueixi , Gueichuen , ]en-

chungneu ,JangHH,Juenuu,
, Fukeu
Fungkieu ,Iencin,Laniung, chin Xangxui Siboa Hiangcbing Xinkieu Iliu,
Liniju , Siangching
kncbing , Gangco , Ju Sincbing , Mie Cbing lungyang , Jiingge Hoin
Suxui , Lfung.
Cbin Hiu , Ju , en Cbing zijn grootC
Steden.
De HooftftadtA'^r^/»»^ zelve is gelegen ontrent twee mijlen van de
lin

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

EerjleLmdflreke Kaifungfu.

''"

Ten tijde der Koningen Guei
was deze Stadt en deflelfs Landftrekc
den.

,

over de

Geele reviere , op een lage plaets naby zekeren arm van dezelve , Pieu genoemt.
,

Namen.

van Sina

noemt

welke de Stadt in
,
zuideen wcfte befpoek.

't

,

ofTaiJtng.

SS

oofte,

(Derde Landjlreke Changtefu.
een muur of
dijk van over dedriehondertftadien
E derde Landftrekc Changte- Grem-fnlang opgehaelt met grote vierkanre
F u, gelegen in het Noordelijkfte '"'•
ftcnen, om het water van de Gele re- deel dezes Landfchaps is een enge
viere te üuitcn , dat hoger , dan de landftreke; want het wort beknelt tul^
fchen het Landfchap Peking in 't ooStadt oprijft.
De Stadt is zeer groot en volk-rijk, fte en tuflchen dat van Xattji in 't wcen heeft vele heerlijke gebouwen. fte, ftrekkende in 't zuide aen de landDes jaers zeftien hondert een en veer- ftreke Gueihoeifu. Keizer Yu bracht
deze landftreke onder het Landfchap
tig na het mannelijk uitftaen van een
lang beleg tegen de muitelingen des van Ki, ter beftiering dergefternten
Sineefchenrijx, wiertze byna geheel Xe en Pi.
en al door het water van de Gele reTen tijde der Koningen ftondt dit ^'•'""»''
vier verzwolgen, veroorzaekt by de geweft onder het Koningrijk Guei :
beleggers door het flopen van een vak wierd door den Stam Cin Hantan en
der gemelde muur
daer het water namaels Siancheugenoemf.mzerden
quam door Horten, en Stadten om- naem dien zy heden heeft , hebben
gelegen lant tot een bare zee maekte. de Koningen Utai gegeven.
Namaels ifle evenwel weer eenigzins
In deze landftreke heeftmen zeven
kerken ; maer die bewefte de Oppertothacren vorigen luifter gekomen.
De kleine Siadt S/Mching, is door- ftadtC/^dw^/f ftaet, aen Keizer Tu toeluchtig door de geboorte van den gewijd , overtreft al d'andere in luifter
en groote.
tweeden Sineefchen Keizer Hoangt.

Voor de

Stadt

leit

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

De

landftreke Changtefu begrijpt

zeven Steden

Tweede Landjlreke Queitefu.

Tangin Linchang Lin,Cu Vugam Xe.
!"% Etwecdc Landftteke QUEITE- Onder deze is Cu een grote Stadt.
X-^ F U, paeit noord vvaerts met haer
een gedeelte acn de Gele reviere en
Vierde Landjlreke Gueihoeifu.
,

Grensfi-

suden.

-.Changte, d'opper-ftadt,
,

,

,

,

met

ander aen het Landtfchap van
vierde Landftreke GuElHOEIXatung : ooft en zuidwaertsaendat
'-^
FU
paelt ten noorde aen ChangteNanking
weftwaerts
gevan
aen het
;
bied der Hooft iladt Kaïfung
of leit fu ten oofte aen het Landfchap van
ten noorde met de Gele reviere , en Peking , ten zuide aen Kaifungfu , ten
wefte aen het Landfchap van Xanji, en
ten zuide met de Hoai befloten.
Onder Keizer Tu, was dezeland- word in 't midden doorfneden met
ftreke mee, gelijk die vandeHooft- den vliet Gue/ , en met deftielfs.ver't

F\E

,

in

tween verdeelt.

De

Koningen van Sung hebben aldaer,
tothaeren groten luiiler , den koning-

fcheide takken.

Het is een zandige en fchraele landftreke en maghin vruchtbaerheid te,

gen d'andere niet op;doch heeft evenTen tijde der koningen , was dit wel, door'tgerijf der vloeden, geen
geweft onder drie Koningen, Ci, Cu en gebrek van nootwcndige behoeftig^«<fi verdcilt
wierd door den Stam heden.
Han, na den ondergang van dezeKoDeze Landftreke bevangt zesfte- stede»:
rïmge.x\,XangkieugQnotmi: dootHa», den Gueihoei d'opper-ftadt, Coching,
Ciuyang: door Sung,lngtien\ maer heeft Sinhiang Hoekia , Ki, en Hoei.
den huidigen naem van de Koningen
Men heeft in de zelve zes Kerken,
fy/^i bekomen.
den helden toegewijdt.
Deze landftreke begrijpt negen lieTen tijde der Koningen gehoorde
den Queitee d'opperftadt Ninglmg, deze Landftreke onder de Koningen
Loye , Hiaye ,Jungching , luching , Ou, Guei ; was onder den Stam Han den
Hiaoching, Xecbing.
landen van Hotung ingelijft.

lijken ftoel geplant.
N4OTW.

,

:

,

,

,

mim.

''"

,

:

ftadt Katfung

cnm-pi,-

,

:

;

,

Keizer

:,

Befchryving

yé

eles

na het ombrengen van
den godlozen Keizer K/e die in deze
landïlreke en ftadc zijnen zetel had,
veranderde den naem der Stadt in
dien van Pi>7an en üclde over deze
landftreke zekeren Cangso tot Koning. De Stam Hem gaf den naem van
llontii : StiHg dien van Quekheu : den
huidigen de Stadt Taïming. Aen de
zuidzijde der Stadt is een heerlijk en
Keizer

;

K ener rijks

Vit,

^efie Landftreke HonriDcffu.

,

T^EzefteLandürekeHONANGFU,

g^w-^"-

^-^gclijknamigh met het ganfch
Landfchap, pack ooftwaerts aenhet

,

gebiet der Hooft-ftadt Kaifung , in
't Noorde aen de gele reviere, in 't We-

,

fteaenhet Landfchap AV;/// in 't Zuide aen het gebied der Stadt/«»i«?.
gedicht
ter
plaetfe,
Keizer Tu voegde deze landïlreke
treffelijk gebou
dacr Keizer Vu den groten Filofoof aen het Landfchap van r/<, onder hec
Lïiivang ontmoete: door wiens raet geflerntevaniVLio.
De Stam Cm noemde dezelve ^i?;?- n^<«'»'»en kloek beleithy het Keizerrijk van
chuen 't welk drie wateren betekent
Sina verkreeg.
De Opper-ftadt Cue'ihoei is gele- want in'er daet is deoppcr-ftadtzclf
gen op den zuider oever van de vüet tuflchen drie ftromcn gelegen als de
Cham Kien en Co oÏLo. Den huidigen
Guei.
naem gaf de Stam Ha» , welke uit de
Noordelijke
Lantfchappen dcrwacrts
Fijfiie LarJp-eke Ho^üüngiu.
gevlucht quam
dan befit niet lang
aldaer
Keizerlijken
Stoel. Koden
Gai
KIN
Ho
E vijfde Landftreke
ning
Guei
de
Cocheu :
noemde
Stadt
FU is zeer klein, paelttenoofte
aen de landftreke Gueihoeifu en Kai- de Scam Tat?g , Tunqtu : Sung Siking :
Taiming
fungfu : ten zuide aen de Gele reviere, Kin,Kifickang : raaerdeStam
herflielde
Hod&n.
ouden
naem
van
ten wefte en noorde aen het Land,

j

,

,

:

,

;

Grent fMU».

j

,

nan.

fchap van Xanfi.
In de verdeiling van
quam deze landftreke

Keizer Tu
onder het
Landfchap van Ai, ter beftiering der
Sterren Xe en Pi- Het keizerlijk geflacht Xang gaf den naem sxnKinui,

De

,

Cheu dien van Sanïjven. Ten tijde
der Koningen was het nu genoenit
Guei dan Quet en Ch/tfg.
De Stam Han voerde den naem van
HoMui'm Tattg dien van Hoaicheu; Taimiftg, Hoaiking. Uit den geflachte van
7l/iww(5 plag alhier een Koning te WO-

I

Steden.

,

\

grote Stadt.

De Stadt Ho7nm zelf is gelegen aen
den oofterlijken oever des ftrooms
,

Ven.

i

'

vier

,

reltzy.
|

\

kleine Stadt Ciyuen heeft een

,

,

,

:

De

en twintigh mijlen beweften
de Hooft-dadt Kaifung. De Sinefen
willen gelijk te voren van het ganfch
Landfchap gczeit is , dat deze Stadt
het middel-punt
of navel, om met
hen te fpreken , der ganfche we-

Co

heeft 'er drie heerlijke kerbegrijpt zes Steden
Hoaikifjgfu
ken.

en

Onder deze is A'f« een

j

Men

Hoaiking,Ciyuen,Sievuu,Vuche,Meng,

,Jcnfu, Cung,
Mengcin , Tyang, Tengfung/jungning.,
Singan\ Mienchi Cao , Xen , Lingpao,
A't«/'/.7;?i^,Z«Ar/.

;

nen.

Honan

:

j

,

,

Namen.

Landftreke Honangfu begrijpt

dertien Steden

i

De
rijk

:

Landftreke

is

groot en volk-

heeft dertien tempels, den hel-

geleerde Filofofen en landbefticrders

denterecrcgcfticht waer onder een
over den ftroomC^, aen d'ooftzijde
der Stadt Honan ftaet
daer onder
dezelve gelijk onder het gewelffel
van een brugh, deurfpoelt. Men heeft
hierzeer vele prachtige graf-fteden,
en,rontomde wallen deropper-ftadt,
boom en diergaerden.
In deze Landtftreke vint d' oprechter des Stams5/i;/_5 zijne geboor-

wierden.

te -plaets.

TeBang genoemt,
gefticht ter gedachtenis van zekeren
man die men zeit wanneer hy in
den echten ftand wilde treden, aldus
ik
dzw Hemel gebeden te hebben

treflelijk

aebou

:

,

'

,

,

:

zoek gene rijkdommen, nochte xvelluften
nochte wil hierom eenvrouive trouwen
ntaer wenjch Jlechts

om 'vroome

By dezelve won hy drie

,

zoonen.

die alle zeer

]

,

,

In

steie».

:

van Sina , ofTaifing.
j.^
In de kleine StadtTfw/ww^, de wel- vele fraeie gebouwen en
negen helke de Sinefcn ook in het middelpunt den-tempels. Zeker Koning ,'^uit
den
wort noch ten geflachtc van Taiming , heeft
der werelt flellen
aldaer
huidigen dage een lijn gezien, opge- zijn verblijf gehad, en de plaetserorechtby 't loot, en verdeilt in zekere tclix verheerlijkt.
delen gelijk ook de (treep, op het koNanyangfu begrijpt
A^rt ^^f'^r^^
per vlak gehaelt in zij n delen verdeilt dertien
Steden Nanyang , Chinping,
Tang, Pieyang, Tungpe ,Nanchao,Tenis. Met dit gereetfchap plag de grote
en go, Nuihiang, Sinye, Chechuen , Tu,
flerrekunde en wiskonrtenaer
grootfte gezaghebber des Keizer- Vuyang Te. Onder deze is Tu een
gro°
rijks Cheuking, die twee duizent hon- te Stadt.
De Oppcrftadt tianyang is geleden
dert en twingtig jaren voor Chriflus
geboorte bloeide, de middag fchadu- aen den wefter oever des flrooms 2<j
we te nemen, en daeruitdehoogh- oïPe.
te der polus en andere dingen op te
i

,

,

:

,

.,,,«

:

,

,

,

fpeuren.

Achtjle Lancljireke ]\inmg£u.

Daeris ook een toorn , genacmt
Ouonjingtai , dat 's toorn der befchouachtfteLandftrekeJUNiNGFU
de flerren waer op hy gewoonlijk
paelt ooft-waers aen het Landfchap van Nanking : zuidwaerts aen
den loop des hemels ga floeg.
Men zeit deze Cheuking ook het het Landfchap van Huquang : vveftgebruik van zeil-fteen en kompas ge- waerts aen de landftreke Nanijangfu
noord -waerts aen die van Kaifungvonden heeft.
Na by de grote Stadt Ken worden, fu : of, gelijk andere willen, is geletwalef beel- gen aen den oever van het Mcir co,
in zekere grote kapel
den op hunne voetflallen gezien, word in'tnoorde met bergen en in
wonder kundigh en zindelijk gego- 'tzuide met den flroom i/(?fi befloten , al federt den tijde van Keizer ten.
Xi.
Door Keizer r« wiert deze Land-

pJE

,

Gr™,.;,
'"»•

,

,

ftreke

Ve ^cymde Lmidjlreh Nanyangfu.
Gr«;-/.aIcn

Landftreke Naneen groot gcweft,
met bergen en
rontom
leit over al
Aromen befloten paelt ooftwaerds
aen 'tgebiet van Juningju : zuidwaerts
en weftwaertsaen hetLandfchapvan
IluqUi-wg noordwaerts aen Kaipung-

Tr\E zevende

-^ Y A N G F U

,

:

;

fuende kleine landftreke van/w.

mee den Landfchappe van Ju

inzonderheit onder drie gefternten Kio , Kang en Ti, nadeverfcheide gedeelten der landftreke. Ten
ingelijft,

der Koningen was deflelfs een
, en het ander behoorde onder de Koningen Cin.
tijde

deel onder Cai

De Stam Cin noemde haer San-Htunn.
chueu; Han,Junam, datbezuiden den
ftroom gezeit is ; naerdien de opperftadt Juning op den zuiderlijken oever des ftrooms lu gelegen is.

Keizer Tu braeht deze landftrcke
De Stam Tang^ gaf dtn naem van
onder het Landfcnap van/«, ter be- Ratcheu : Sung dien van Iloaikang;
fliering des gefternte Chang. Al van den huidigen de Tarterfche Stam
van oude tijden af was het een by- luen, die door den Stam Taiming bezonder Koningrijk , des Stams Hia, veftight wiert. In deze landftreke zijn
eer decs het Keizerrijk van Sina be- acht helden tempels.
greep. Onder den Stam Cbeu was de
De landftreke luningfu heeft 'msteil^.
onder
namaels
haer gebiet dertien Steden luning,
naem X/fij)e : quam
de bezitting der Koningen Cu en Ha» : Xangcai , Siping , Sin^ai , Siuping ChinDe Stam Sung en Tang heeft den naem yang, Sinyang, Loxan , Kioxan, Qua»,
de Stam Cin go , Quangan , Cuxi , Sie , Xangching.
van Voncheu gegeven
Sinyang is een grote Stadr.
den huidigen.
Dclandllreke bezit grote rijkdommen en maght. Men heeft'er zeer
:

,

:

K

«Ar#.

Befchryv'iHg des Keizer rijks
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VI
r . j/i^^/.. T.,
IQeinc Undjlreke Ju.

i

\

p\E kleine Landftreke J U paeltin
Gren^ -puien.

j

-*^'t oofte, aen die van A'^">»g ƒ« in
't zuide aen Naijangfu : 'm 't werte aen
'tLandfchap van Xenfi : in'tnoorde
aen de landftreke Hoftanfu.
De kleine landftreke/« heeft nooit
de waerdigheidt en tytel van Fu of
grotclandftrekebyde Sinefen bekomen; maer begrijpt evenwel vijf Steden :/«, een groote Stadt, Luxan,Kia,.
••

I
'

.•

i

j

j

Stedt»,

Paofungytn. Tyang.

Het
Grens- palen.

Tlcjle

Lmdfchap van Suchuen.

lEt Landfchap van SucHUEN,
(dat 's vier wateren,ver taelt) een

hebben namaels noit onder het Keizerrijk kunnen gebraght worden, dan

groot geweft word doorklooft
door de reviere Kiang in twêen , in
een noorder en zuider gedeelte. Het
paelt in 't oofte aen het Landfchap
van Huquang, in 'tzuid-oofteaendat
van Quekheu : heeft in 'tnoord-oofte
ennoordeXf»/ : in'tnoord-weftede
volken Koninguangi en Kiang of de
landen in de welke Markus Paulus
den Venetiaender Priejier-Ians land
ftelt, by de Sinefen met een algemeiin 't
nen naem van Sifan genaemt
wefte Tihet : in het alderzuiderlijkfte
gedeelte het Landfchap van lunnan.
Het ganfch Landfchap is verdeelt
in acht landftreken als Ghingtufu, de
Hooft - landftreke Paoningfu , Xun-

ten tijde van Keizer Xi , de grondtlegger des Stams Cin , na dat het reeds te

^

,

vooren door het oorlogen den rijke
van Cin ingelijft was.
Te weten ontrent des jaers drie
hondert en twintig, voor de geboorte
des Heilands, waeren detweeLandsheeren dezes geweft, d'een Pa en d'ander Xo genaemt in onderlingen twift,
,

,

,

,

en eindelijk met elkandre in

:

Verdeiling.

;

kingfu

,

Siucheufu

,

:

,

Quei-

,

chn€n,Muicheu,Kiating,Kiung,Liucheu,
en Yacheu ; ieder met verfcheide gro-

Steden onder haer beneven vier groote en vijf en dertig kleine Krijgs-fteden.
Oulinx tot aen het jaer voor de
geboorte des Heilands drie hondert
entwintigh, wierd het geweft, welk
nu het Landfchap van Suchuen begrijpt en naby het Koningrijk van Cin
gelegen was
door twee Vryheercn
beft.icrt
zonder het toe noch den
Rijke van Sina ingelijft was. Herkomftigh waeren deze Vry-hceren uit den
bloede van Keizer Hoangt : flocgen
onder den Stam Hia aen 't muiten , en

te en kleine

chuen.

:

:

I
'

,

,

,

,

,

,

,

cheufii Lungganfu enMahufu ; en in
zes minder landftreken, die van Tung,

oorlo-

,

,

ChunkingJ'u

't

gen geraekt. Door beide, hoewel ieder afzonderlijk, wierd deKoningh
vanC/« om byftand verzocht. Wonder quam den Koning deze tweefpalt
te fta
want dees na het bevechten
der zege op vijf Koningen Zu Cha,
Han, Guei, en Teu, had het ooghop
dit geweft geworpen en ten dien einde vrede metd'overwonnelingengemaekt. Reeds beelde hy zich de zege,
opfteunvantwcederleihope,in: aen
d'eene zijde met den eenen byftant te
doen en den anderen dien t'ontzeggen. 's Konings wapenen vielen Pa
tegen, Xo toe: en wierden derwaert
Krijgs-heiren gezonden
onder den
Veldheer Zo, die zijnen laft gelukke,

,

OuAejlaet
van Su-

Ten tijde van Keizer r«, behoorde
^^^^ ^J^^^^^^ ^„j,, hetLandfchap
van /« ,^ter bcfliering der gefternte
C/^-Jw^.
r
Stond ten tijde der Koningen
onder Koning //^7;7 quam aenftonds
onder Honan. De Stam Tang gaf den
naem van Linju ; Taiming verleende
deze Landftreke en Stadt haer eigen
vryheid, en noemde haer y«.
De opper of groote Stadt lu zelf,
is gelegen aen den oofterlijken oever
dei Strooms lu : waer van zy ook
den naem bekomen heeft.

j

lijk

en het geheel geweft
Maer Pa begaf zich vol-

uitvoerde

,

innam.
gens befprck met Cin vrywillighlijk
onder zijneheerfchappye enbelcherming.
En in dezer wyze wierd dit gewed
den Rijke van Sina ingelijft
want
Koning Chaofiang na het verflaen van
Keizer f o , wierp zich zelven tot Keizer
,

;

,

:

,

:,
,

van
7.ct

Sifta, ofTaifing.

op.des jaers voor de geboorte des

Heiknds twee hondert

en

het ander met Koninglijken luider

al

en

vijf-

9ieraet.

Nu hem volgde zijn zoon ///doDeflelfs Palcis, gelegen in 't middaer na Chaojïang ; na hem de den der Stadt
was zeer heerlijk

tigh.

aen

vier

:

,

gekomen op en groot vier ItaUaenfche mijlen
denRijx-ftoel, JV/ deed noemen
en in den omtrek en verciert met vier
Keizerlijken
Stam C/ng poorten. Voordezuiderpoortelagh
ÓQn zeften
zoon

Ch/»g

die zich

,

,

,

,

,

een ruime üraet

oprechte.
Eer/ie Lmdflreke Chingtiifu.

Im.

--^na

in

't

met

De Stadt is met verfcheide grachten en wallen van vierkante gehouwc fleenen doorfneeden
«V,.. ,; zulx
^MiA zy

r^E Landftreke Chingtufu, by-

Grms-f»-

geftofTeert

,

veel kunftigh-gewrochte fleene boogen.

midden des Landfchaps
^

gelegen, paeltin 'toofteaende land- overal bevaerbaeris. Overdegrachurekcn Paoningfu en Chunkingfu in ten leggen zeer veele fteene brueaen de kleine gen.
't wefte en noorde
Tacheu
landftreke van
en aen 't Ko,
,

i

ningrijk Sifrn.

geweft onder den SineeRijke
ftont, wzsChingtufu het
fchen

Eer

dit

hof der Koningen

Namen.

C/;o.

De Stam //j«

gaf den naem van Quancban en had
daer een wijle den Keizerlijken ftoel
geplant. Kreegh door de Koningen
Cy« den huldigen naem , en van den
otam Tang die van Kiennan.
De Landftreke Chingtufu begrijpt
dertigh Simden: Chingtu, de hooftftadt
des Landfchaps en opperftadt der
Landftreke Xoanglieu Venkiang Sinfan, Sintu, Kintang, Ginxeu , Cinping,
Pi, Cu Nuikiang, Quon, Peng, Cungning Gan Kien Cuyang , Cungking
Sincin, II an Xefang Miencho Teyang,
Mien Cbangming lokiatig Mieu
Kien
Han
Guei , Pao.
Venchuen
Guei,
zijn
grote
SteMieu,
Mien,
,

Steden.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

den.

Men heeft in dez^ Landtftreke
zeven helden Tempels en een aen

'Tweede Laudjlreke Paoningfu.

T\ E

tweede Landftreke P a O^-^ N I N G F u word omringt
met
:

.-

,

:

,

ne landftreke Tuncheu.
Keizer Yu bracht deze landftreke
onder het gebiet des landfchaps van
Leang ter heerfchappye dergefternten van cing en Quei. 'Ytn tijden der
Koningen heerfchten daer over de
,

Koningen

Pa.

De Stam

naem van

Pafi

;

queken.

fticht zijn.

,

De

op
een Eiland gelegen gemaakt door
twee vloeden die hun herkomen uit
A^n ftroom Kiang hebben. Zy overtreft ald'andere dezes Landfchap in
groote heerlijkheid van gebouwen
opper-ftadt Chingtu zelf

is

,

,

,

,

cheu

;

,

,

De landftreke Paoningfu heeft in
haer gebied tien Steden
als
Paoning Cangki , Nanpu Quangyven , Pa,
Chaohoa , Tungkiang , Kien , Cutung,
Nankiang. Onder deze ï\]nPa en Kie
groote Steden.
:

,

,

,

De Opper-ftadt Paoning is geleden Stam van gen aen den oofterlijken oever des
Taiming, hield eertijds daer zijn hof ftrooms Kialing.
dees week fl echts in rechts-gebied en
macr beheerfchte
tytel den Keizer
Derde
en kooprijkheid.

Zeker Koning

.

//d'wgafden Namen

Tang dien v^in Lang-

Koning Cho toe-gewijd ter gedenkenis van fijnen vond van zijde te
winnen en zijde wurmen aen te
,

,

len.

bergen, kroons-gewijze paeltooftvvaerts aen 't Koningrijk King of landfchap van Huquang ; en aen de landflxeke Xunkingfu : noordwaerds aen
het Landfchap van Xen_fi weftwaerds
aen de landftreke Lungganfu en aen
een gedeelte van chintingfu
zuidwacrds aen Xunkingfu en aen de klei-

cung Gante ; maer den huldigen naem de Tarterfchc Stam Tven,
van wegen d'enge kaken der bergen,
en zeer weinige toegangen daer by
noch zeer fterke krijghs- veftingen ge-

,

CrenffA-

uit

;

H

steden.

;

Befchryving des Keizerrijks
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Derde Lamlftreke Xunkingfu.
Gre«sp».
ifn.

-pvE dcrdc Laiidftreke Xunking-L^Fu paelt ten oofte aen die van
Quekheufu: ten zuide aen chmikmgfu:
ten wede aen de kleine landftreke van
Timghuen , ten noorde aen de Landftreke Paoningfu.

Vijfde Lcmdjlreke

DEK

Chunkingfu.

vijfde Landftreke

NG

CHuN

-

u pack

ooftwaerts aen
Queicheufu : noordwaerds aen de kleine Landftreke van Tungchuen en aen
Chingtufu zuidwaerds aen de vijfde
kleine Landftreke der Stadt Lincheu.
I

F

crem-tn'"

,

•

DeLandi^veke Chunkingfu begrijpt steden]
Keizer r« hechte dit gevvefl: neSteden als Chunking, Kiangtwintig
hetLandfchap
vens het voorige aen
van Leang , onder de gefternten Se»g cin, Changxeu,Ta^o fungchuen Jankiu,
en Cing. Onder den Stam Cheu , was Jungchang, Kikiang, Nanchuen,Kiukiang,
deze Landftreke en Sx.üA\.JungcbeH ge- Ho, TungleangXingyven Piexan,Chung,
nacmt:onder//d'»,G^«/'^».onder7d';;g, Fungtu, Tienkiang, Feu ,Vulung,Peng,

:

,

,

,

Hamen,

,

,

steden.

Nanke: maer heeft den huidigen naem
van de Stam Sung, en van de volgende
Stammen. Menlieeft'er drie tempels.
De Landtftreke Xunkingfu heeft in
als,X««haer gebied negen Steden
:

king, Sike, Fung, Jungxan, rlung,Quanggan. Kin, Tacho , Gochi, Linxui. Onder

deze zijn Fung en Quanggan groote
Steden.

xui.

Onder deze

zijn //o, C/;««g

en

Feu groote Steden ; d'andere kleine.
De Stadt Chunking zelf, is een voortreffelijke Stadt, gelegen aen de byeen-komfte der twee ftroomen, Pö en
Kiang, o^' eenen. bergh ; daerby dezelve met haere gebouwen allengs
opklimt, d'een boven d'ander , in een
zonderling fchoon verfchiet inzonderheid aen de genen , die te fchuit
verby de Stadt varen. Chunking , een
Sineefch woordt betekent tweefoudige of dubbelde blydfchap ter oorzake zy degenen, die vermoeit zijn
door den arbeid van het varen verby
of door de water-vallen , door haer
cieraed en fchoonheit verquikt.
Daer en boven is zy een vermaerde
Koop-ftadt , van wegen haere gelegenis aen de by-een-komfte der beide
ftroomen, de Pa en Kiang.
Onder andere deurluchtige gebouwen zijn' er zes Tempels.
,

Vierde Landfïreke Siucheufu.

,

Grens-t».
len.

vietdc Landftreke SlUCHEU\_J F u paelt weftvvaerds aen die Kia-

"p\E

noordwaerds aen Cbingtufu en
: ooftwaerdsaende eerfte
van Liucheu: zuidLandtftreke
kleine
waerds aen de Landftreke Mahufu.
Oulinx wierd dit geweft van de
Koningen van Sui.Jungcheu genoemt
van den Stam Tang, Nanki maer den
nnem Siucheu heeft de Stam Sung getingfu

:

Chintingfu

namtn.

;

geven.
Steden.

:

De

Landftreke Siucheufu begrijpt
Siucheu,Aingfu,Fuxun,
tien Steden
Nanki Hinguen , Changning , Junlien,
:

2ejle Lamlftreke Queicheufu.

,

DEH

Qv

E i- crmsfALandtftreke
''"
C
E U F U gefcheiden byna in
DeStadt SiucheuzeK, iseenfraeie
want 't midden door denftroom Kiang, of
en neering - rijke Koop-ftadt
Kiang
en meerendeels gelegen benoorden den
ftroomen
bevaerb'are
twee
d'ooft-zijdc
der
ftroom Kiang, d'allervveftelijkfte landMahu , vloeien aen
paelt in 't
Stadt in elkandre; d'eerfte uit de land- ftreke dezes Landfchaps
ftreke C/v«gf«/a.-d'ander uit het groot noorde aen het Koningrijk van /<:/«^,
mevr Mahu, daervan hy den naem en ooftvvaerds aen het Landtfchap van
zuidwacrds aen de Landteffcns een groten aenwas van water Huquang
ontfangt. Hier door is deStadtrijk ftreke Chunkingfu : weftwaerds aen
van middelen en inwoonders , en Xunkingfu.
Onder Koning Tu was dit'geweft
heeft veel brave ftadts en burger gebouwen onder andere drie zeer heer- in twecdeelenverdeilt , en gehoorde
lijke Tempels, den helden toegew'ijd. het een onder Leang, en 't ander onder
Cung,Cao, Lungchang.

zefte

,

:

,

,

,

,

,

:

King,

:

van S/na

onder befliering van twee geflernten, Chin en Je.
Onder den Stam Cheu was het den
Koningrijke van Jufo onderworpen
en wierd ten tijde van den Stam Ha»,
Jungttifiggtnotmt de Stam 7df»^ gaf
eerft den naem vanJuHgan aenftonds
daer na dien van Queucheu dien het
K'tng,

:

:

,

,

Men

tot noch toe behouden heeft.
heeft hier drie Tempelen.
Steden.

Landftreke Quekheufu heeft in
haer gebied dertien Steden leggen
Queicheu Coxan , Tachang , Tan ing JuMjang, Van Cai Ta, Sinntng, Teangxan,
Kienxi , Tunhiang, Taiping. 7<ziseen
groote Stadt.
,

,

,

Ze'\>ende Landftreke
Grttn- pa-

lm.

;

veelekrijgs-veftingen

Lungganfu.

DEFUzevende landflrekeLuNGGAN-

't

zuide,

C'tenguei

,

,

,

,

,

:

:

KJeine

Landftr eken.

^

Niet t'onrecht word deze landftreke de fleuteldesganfchenlandfchaps
genoemt, naerdienzy, tot afkeering
van 's vyands gewelt zeer wel gelegen is
waerom deze landftreke,
fchoon flechts met drie Steden ver-

fchaps hebben gelijk de groote landmede verfcheide Steden onder haer, en mogen in groote en menigte van inwoonders tegen de groote
Landftreken op ; hoewelze dien tytel en naem niet bezitten ; ten einde

de

Landtfchap geen meerder groote
Landftreken , Steden en Stadts- voogden zou hebben, dan het Landfchap
van Peking en Nanking de hof en rijxlandfchappen des Keizerrijks.

,

fien,veelekrijgs-veftingen bezit
Kiangijeu

,

,

:

d' opper-ftadt,

Xeciven.

Keizer Tu braght deze landftreke
onder 't Landfchap van Leang onder
de beftiering der gefternten van cing
en Quei : de Stam C/n ftelde dezelve
onder het gebied van Kiang. De Stam
Han noemde deze landftreke en op,

per-ftadt Inping : Tang,

Lungmuem Tai-

,

ftreken,

dit

,

De

kleine landftreken zijn ten getale van zes ; te weten die van Tung,

Muicheu , Kiating Kiung , Uu-

chuen

,

cheu

lacheu.

,

D'eerfte

,

kleine

landftreke

van

ming met den huidigen naem.
De Stadt Lunggan zelf is aen den
hooft-bron des Strooms Feu gelegen.

ftreke Xunkingfu en Chunkingfu : in 't
zuide , wefte en noorde , aen die van

Jchtïle LandJ}rekeMaihu(ü.

de hooft - ftadt Chingtu ; defgelijx
met een gedeelte ten noorde aen de

"r\ E achtfte Landftreke Mahufu
*-^ paelt in 't noord-oofte aen de

landftreke Paotingfu.
De kleine landftreke van Tungchuen
bevangt zeven fteden ; Tungchuen,

kleine landftreke van jöating

d'opper-ftadt

:

in

't

zuid-oofteaen de landftreke van
cheufu : 'm 't zuide aen het Landfchap
Junnan in 't wefte aen Sifan.
De Stadt Mahu zelf, leit aen den
oofterlijken oever van het meir Mahu, gelijknamigh met de Stadt.
6'/«-

,

n-

Chunfo Ningypo , Tuexui,
Hiek en Ly.
De Stadt Mj/^« wierd allereerft gefticht door Keizer Hiaouu , wanneer
hy door deze geweften tegen Indien
optrok,en doorhem lange o gtnoemi;
maer namaels door den Stam Taiming
met den hedigen naem van Mahu befchonken welk meir des peerts betekent want deSinefenfchrijven, dat
in het meir, bezuide de Stadt gelegen,
een paert in de gedaente van een
draek gezien was waer van het meir,
de Stadt , en reviere de naem van
Mahu ontfangen heeft.

Kiungpu

De kleine landftreken dezes Land-

Steden zijn Lunggan

Krijgs-

,

paelt in 'toofte Sicn Paoningfu : in 't zuide en wefte aen Qnngtufu :
in 't noorde aen het Landfchap van

:

len.

als, in

:

Hoeichuen , Unzan, LunTyo, Cinci .Techang lungning , JOenchang , lenung,

Xenfi.

Gre»s-fA-

gj

Dehndiïtcke Mahufu heeft flechts
een eenige Stadt Mahu maer zeer

,

De

,

ofTaifing.

Tungcheu paelt in

,

't

oofteaen de land-

Xehung, lenüng,Chun-

kiang Suïning, Fungki, Ganyo, Lochi.
De tweede kleine landftreke van

gelegen tuffchen twee ar,
Kiang , paelt ten
ftrooms
des
men
oofte en noorde aen de landftreke

Muicheu

van Chingtufu ; ten zuide aen de kleine

H

3

:
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nelandftreke van Kiating: tenwefte der Stadt Kiung zuidwaerds aen Mahufu : weftwaerds aen Sifan oiTthet.
aendekleinelandftrekevan Kiung.
Deze landftreke begrijpt vier SceDe Scadt Mueicheu zelf leid in het
den
Yacheu Minxan Jungking en
ftede
van
in
haer
welk
meir Hoan
Luxan.
eenigefteenc
een gracht is, en door
;

,

,

,

,

,

bruggen aen den oever vall gehecht
Isotmigrijk Va?i

leit.

De landftreke Muicheu begrijpt vier

King.

TN

de bergen des Landfchaps van
Steden Muicheu, Pengxa» , Taleng,
•* Suchuen, tegen \ noord-oofte, is een
en 0«^.vi«.
De derde kleine landftreke van Koningrijk, met name A'/«^, den SineKiating, doorfneeden metveeleftro- fen niet onderworpen maer op zich
men en meiren paelt in 't noorden zelf want het aenvaerd alleen om
en oofte aen Cbïngtufu ; ten oofte aen wel -ftaens- wille de Kroone enKo-.
Siucheufu : m\zuide3icn Mabufu : in ninglijken tijtel van de SineefcheKei'twefte aen de zeftc kleine landftreke zeren. D'overige berghluiden gehoozamen alleen hunnen Koning en bevan Yacheu.
,

;

:

,

De landftreke

van Kiat'mg begrijpt

zeven Steden: Kiating,Gomui,Hungia,
Laikung Kienguei ]ung Gueyuen.
Daer zijn twee brave Tempels. Deze
,

,

,

landftreke is treffelijk en heerlijk, en
behoeft naeulix voor eenigh andere,

aen

êien

Stroom

Kiatjg gelegen

,

te

talen fchatting

:

overtreflen in ftrijdt-

baerheid ten oorlog

al

d'andre krijgs-

knechten des geheelen rijks , en willen de Sinefen in geenerlei wijze in

hunne bergen laten komen.
Het wordt by Martijn King genoemt wijl het gefticht is door de
,

volken van King en van de gebuurwijken.
De vierde kleine landftreke van geweften die uit het Landfchap van
Kiung of /^/««c/jo^ paelt noordwaerds Huquang gevlucht quamen en zich,
aen de landftrekeC/;/K/^«/«.-ooft waerds om d'oorlogs- rampen en ongebonaen de kleine landftreke van Muicheu: denheid der krijgs- knechten t'ontzuidwaerds aen die van Kiating: weft- gaen ten tijde der Koningen op het
waerds aen de zefte kleine landftreke einde des Stams Cheu , op deze zeer
hooge bergen begaven.
van Tucheu.
,

,

,

,

landftreke begrijpt drie Steden, /<:/««^, Taye en Pukïang.

,

Deze

Landjlrcke der groote K^ij^S'

De vijfde kleine landftreke van Liu-

fliden.

cheu paelt noordvvacrds aen de Xdinêiütekc y-dnChunk/figju : ten oofte en
zuidc aen Mahufu ': ten wefte aen die

van Suicheufu.

Zy begrijpt

VT'Ier grooteKrijgs-fteden heeft het
^ Landfchap van Suchuen : 2\sXungchuen, IJmung, Ufa, Chinhiung in zekeLiucheu, re kleine landftreke na 't zuide ge,

vier Steden

,

Naki Hokiang Kiangan.

legen.

,

,

De Opper -ftadt

Liucheu

is

gele-

Deze worden

Krijgs -fteden ge-

gen aen dennoorderlijken oever des noemt, ter oorzake der zclvermeeStrooms Kiang op een zeer luftige fte inwoonders oude krijgs -knechdrok van Koophandel zy ten zijn of hun zoonen en neven,
plaets
heeft ecnige zeer heerlijke gebou- diende Keizer de wedde der ouders
wen een onder ander, aen d'ooft- toe laet komen, en aen man voor man
zijdederStadt, daer twee Stromen in de naby- gelegen landen uitdeilt.
elkandre loopen en een meir maken. Door dit middclfcheit de Keizer hen
Ditgebou is door den Stam Sung ge- van elkandre af, in tijd van vrede; en
begiftigt hen in dezer wijze om hen
fticht tot een uitzicht over het meir
totzijnen dienfte in tijdt van
eet-zalen.
vacrdig
heeft vcele kamers en
De zefte kleine landftreke van ICn- noot te hebben tegelijk om op de
cheu paelt ten oofte aen die van de grenzen hier en daer in bezetting te
,

:

,

,

,

,

,

,

;

,

Hooft-ftadtC/.w^^w ,en aen de kleine

leggen.

De

:

van Si»a

,

ofTaifing.

<j3

De

landftrekc dezer Krijgs-fteden
paelc ten noorde aen de -landftreke

Landtfchap van Suchuen
geflichc
voornamelijk in het zuidcr gedeelte,
Mahufu : ten zuide aen Quekheu en tegen de bergh-luiden eJi wilden deJunnan.
zes Landfchaps.
De eerfle SudtTungchue» , is geleDe namen zijn deze Po, lungnifig, Knmn.
gen aen den oofter oever van den Jetiyang , Xequei , Jemui Tienciven Ly,
Goud-rijken vliet Hinxa
by den Pingchai , Sungfan , Tieki Kienchang ,
bcrgh Ulaug : de tweede tuiïchen on- Ciengue't, Ningpo, Tvefiti ,]encïng, Hoeiophoudelijke en rouwe bergen ; des- chuen Hoanchuen ,Jelung, Hiugin, Le,
gelijx de derde.
Vugan, Lungyo, Sunguei, Cinci, Techang,
Macu Kiungpu Chung^o Hoangping,
Hia, Chin, Tantang, Cbaobnig, Hku Xeï^rijgs-yejlingcn ofkkine K^ijgsfw. Po ,Ly, P'mchai , Kiemhang Hia,
jftedeu.
Chaohing zijn groote Steden, Cheuhy
TT" Yf en dertigh Krijgs-veftingcn of de Sinefen geheten ; de reft kleine,
^ kleinderKrijgs-fteden zijn in het genoemt Hien.
,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

'

Xrijgs-

Sttdm.

Het gevende Lancifchap van Huquang.
Gr»»ti.

Het word ook gemeenlijk tot des-

Et zevende Landfchap van
u Q^u A N G gefcheiden
door den Stroom ^/.i?»?, ten
midden, in een noorJer en
zuider gedeelte heeft in groote voor
d'andere Landtfchappen niet te wijwant het begint inde breete,
ken
ten zuide , op de noorder breete
van zes en twintigh graden dertigh
minuten en eindight op vier en dertigh graden , een ftreke van hondert zeven en dertigh mijlen en een
halve
leit in de lengte uitgeftrekt,
op zijn breedfte tot (lijf zeven graden een Itreke van hondert en vijf
mijkn.
Het paelt in 't oofte aen 't Landfchap löangsi in 't noorde aen Qua»i

H

lof onder de Sinefen Jumkhiti
genoemt , dat 's land van vifch en rijs
felfs

,

ja,

,

;

:

,

,

nyangfu, Siangyangfu,Teganfu , Hoangcheufu , Kingcheufu , Toefje ufu , Changxafu, Piiokingfu, Hengcheufu, Changtefu,
XincheufuJungchtufu,ChiJjgtknfu,Chmgyangfu : daer en boven in twee kleine

:

,

,

Itn.

om den overvloed van alle din-

gen inzonderheid van vruchten gelijk oulinx Sicilia , de koorn-fchuur
van Italien genoemt wierdt.
Het Landfchap van Huquang, is verals, Vu.
deilt in vijftien Landüreken
Hachangfu , de Hooft - landftreke

:

Crern-fa-

dat meer is, de koorn-fchuer der Si-

nefen,

,

tuHg

landftrekcn, dicviLnC/ncheu enChincheu : ieder met verfcheide groteen
kleine Steden onder haer, ten getale

't

van hondert

•

: in 't noord-oorte aen cenjï : 'm
wefte aen Suchuen : in 't zuide aen

,

beneven

elf krijgs- He-

den.
^angsi.
Het Landfchap van Huquang heeft
zijnen naem bekomen van een groot Eerjle Landjlreke y^n Vuchangfu.
meir , Tunting genaemt ; gelegen in
deflclfs midden uitgeftrekt want Hu TruCHANGFU of Landftreke dttcrmp»* Hooftftadt rwc^^»^ paelt ten we- '^^
betekent een meir en Quang uitgeftrekt.
fte, noorde en oofte, aen den zuidelijWel eer ftond het Landfchap van ken oever des ftrooms Kiang ; ten zuiHuquang onder de Koningen van C«, den aen het Landfchap van Kiang: desen wierd het Landfchap vanKing ge- gelijx ten zuide en wefte aen Yocheufu.
naemt: in hetwelk deze grootmachBy ouds , ten tijde der koningen
tige Koningen gevreeft by de Keize- van Cu, was dit geweft een by zonder
,

:

,

I

j

}

I

,

ren zelfs en in macht en mogentheid koningrijk en fprakhetvolJknietde
hen gelijk of grooter , hunnen zetel Sineefche , maer een byzondcre tale.
De Stam Han noemde deze Landgeplant hadden.
:

,

I

I

i

ftrckc

:

:
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Ko- en gehoorzaem was, op zeer lekker
ning (7 die aldaer denkoninglijken toebereit hoen ter maeltijt genoot
Stoel had geplant gaf den hedigen dan de moeder viel, zoo dra allTe daer
naem: de Stam Sung dien van Itigchew, van proefde, dood ter aerde neer. De

llreke en Hooftftadt Kianghia

:

,

,

Tang dien van Vucing ; maerdeStam
Taiming herftelde weer den ouden
naem van VHchmtg.

Steden.

gerecht gefleept,en
befchuldight haerc fchoon - moeder
vergeven te hebben. Geleit na het
onheeft
fchavot
om te fterven gingkze by
De Landftreke Vuchangfu
der haergebiet tien Steden Vuchang, geval voor by eenen granaet-boom,
de Hooftftadt des Landfchaps en dien zy by den tak vaft hield , en bad
Opperftadt der Landftreke , Fuchang, aldaer naer men zeit aldus. Heb ik
Kiayu Puki, Hitnnmg, Cungyatig, Tung- mijne fchoon -moeder vergif gegeching Hingque Taye Tungxan. Hing- ven, zoo verwelke de bloem van dezen tak. Dan zoo ik hier aen ontquc is een grote Stadt.
De Hooftftadt Vuchang zelf , een fchuldig ben , dat de tak aenftonts
grote Stadt is gelegd acn den 2ui- vruchten krijge. Naulixhad zy ditgederlijken oever des Ttrooms Kiang, fproken , of men zag , ó wonder den
hoewel niet naby den zelven dan is tak vol granaet appelen. En ter gefnaer wiert voor

't

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

..

!

:

denkenisvan dezen wonderdaetjiadden de burgers, uit een gemene beurs,
dezen toren gefticht, die ook te defchuit bevacrbaer.
Vuchang is buiten en binnen de zer oorzake Xeleuhoa genoemt wiert,

evenwel door vvaterleidinniea, uit den
ftroom dcrvvaerts gevoert, ganfchte

wallen metfraeie gebouwen verciert.
Daer is een voortreffelijk paleis van
zekeren Koning des Stams Taiming,
die aldaer zijnen zetel heeft gehad.
Vijf tempelen munten onder andere
in grote en pracht uit.
,

T'wede Lnndftreke Hanyangfu.
Crens-fH'

DEFU

dat 's granaet-blocm.
{Derde Landjlreke Siangyangfu.

Landtftreke S A N G YY\ EA Nderde
G F U paelt ten oofte aen Tel

-'-^

ganfu ; ten zuide aen Chintienfu en met
een gedeelte aen Kingcheufu ; ten wefte aen Cingijangfu , noord- waerts aen
jliet Landlchap van Honan.
Voorhene ftont dit geweft onder

twede Landftreke HANYANGpack noord -waerts aen die
van Teganfu : ooftwaerts aen den het Landfchap van A/«g ter beftieNoordelijken oever desStrooms Ki- ringvandegefternteny^ en Chin. De namm.
ang ; zuid en weftvvaerts aen de land- Stam Cheu gaf den naem van Kot eng,
maer den huldigen naem heeft de
ftreke Chingnetifu.
De Landtitreke Haftijangfu heeft landftreke en opper-ftadt al van de
die de walilechts twee Steden, Hanyang, d' Op- Koningen C«fi af gehad
len der Stadt doen ftichten hebben.
perftadt, en Hanchuen.
De landftreke Siangijangfu bevangt steden.
Buiten en binnen de wallen heeft
en
een
meir
Steden Siangijang, Iching, Nanzeven
Hanyang
de Opper-ftadt
door chang Caoyang Coching Quanghoaf
is over al bevaerbaer te fcheep
middel van grachten, uit hetzelve Kiun. Kiun'xs een grote Stadt.
,

Sleden.

Grens- f A'
len.

,

,

:

,

,

,

,

,

De Stadt Siangyang zelf is gelegen
meir geleit. Men heeft 'er vele uitftekendegevaerten van gebouwen on- na by den wefterlijken oever des
ftrooms Han. Wel eer was aldaer de
. der andere, aen de noord- weft-zijde
der Stadt,cen feer hogen woïn,Xeleu- ftoel van zekeren Koning , uit den gehoa genaemt die in voortreffelijkheit flachte van TVimitfr.
By de kleine Stadt Caoyang\Q\.x. over
al andere gebouwen verre overtreft.
Deze toorn word gezeit by dezen den ftroom //df« een ftene brug, Sozy bcftaot uit vele
xoang genaemt
voorval gefticht te zijn
Zekere fnaer of fchoon-dochter bogen , en is ganfch gebout van gehad op zekeren tijdt hare fchoon- houwen fteen door de Koningen van
moeder , de welke zy zeer gedienftig Gttei.
:

,

:

,

Vier-

:

!

va» Sina , ofTaïfing.

Grem-f»lm.

^^

en aendenftroom A/W.Vierde Lmdjlreke Te^anfu.
ten zuide ZQnJocbeufr. ; tcnweftcaen
TT^E vicrdc Landftreke Teganfu het Lantfchap van Suchuen ;ten noordwefte aen de landftreke van CmgyangJ_^paelt ten oofte aen Hoangcheufu
Hanijangfu
fuytn
ten noord-ooftc aen Siangyangfu.
aen
weftzuidwaerts
Zy
bevangt dertien Steden Kingvvaerts aen Chintienfu en Sangijangfw,
ten noorde aen het Landfchap van cheu Cunggan,Xexeu, Kienli, Sungki,
\

Chingtienfu

;

.-

,

:

Chikiang, lUng, Cbangyang,
Itujuengan,

Honan.

Kcimtn.

6'/^»e:

zy namaels

dien

^»rn,n.

altijds

A W/;^ «,
behouden

heeft.

De Stadt Kincbeu leit mee,gelijk Hoangcbeu , aen den noordelijken

oever
des ftrooms Kiang, en word in 't noorde en oofte met het meir Tung om-

ringt

:

waer door de Stadt voor zeer

fterk, en veilig tegen

's

vallcn gehouden word.

Sui is een grote Stadt.

vyandts aen-

Zypraeltmet

pracht van gebouwen en rijken koophandel.

Hoangcheufu.

vijfdc Landftrekc

deze land-

ftreke en haer Opper-ftadt

landilrcke Teganfu teltzesStede.n:Tegan, Junmung, Hiaocan, Ingching,

T^^

^

De Stam Han noemde

bekomen.

Vijfde Landjlreke

len.

Zijn grote Steden.

De

Sui.

cremfa-

Quei , Hingxan , Patunq. llung
en Ouei

Onder Keizer Tu was dit gewed
den Landfchappe van King ingeiijft,
ter befliering der lierren )e en Chifi.Na.
den ondergang van al de Koningen,
deze landftrcke en haer Opper-ftadc
door den Stam Cin,Nankiun : door den
Stam Han, K'ianbia : door Sung, Ganlo
door Tang, Ganboanggtnocmt: maer
heeft den huidigen naem van den
Stam

Steden.

steden,

Al van aeloude tijden a{ is Kingcbeu
het hof des Koningrijks van Cu geweeft: namaels plante Koning /w«,
uitdengeflachtevan Leang, in dezelve zijnen zetel.

Hoan G-

-L^CHEUFU

paelt ten oofte aen
het Landfchap van Nanking-, ten zuide aen den noordehjken oever des
ftrooms Kiang ten wede aen de landten noorde aen het
flreke Teganfu
Landfchap van Honan.
Onder de verdeihngvan Keizer Tu
raekte dezelandftreke mee onder het
Lantfchap van A/«^,geUjk de voorige,
ter befliering van de fterren }e en Chin.
;

I

;

mmen.

Ten

tijde der Koningen

Zeyende Landjlreke Jocheufu.

PJE zevende Landftreke JOCHEU- crem-p»JL-'fu

,

gelegen by na in

't

midden

desLandfchaps, word door het groot
meir Tungting in een oofter en wefter

was dezel-

deel gefcheiden

hetpaelt ten oofte
meerendeels aen de landftreke Vucbangfu; defgelijx na 't noorde aen Hageven;maer dtStzmTang den huidige.
nyangfu en Teganfu, en fpringt met een
Deze landftreke is overal bebout, ftroke,tufrchen
de landftreke Vuchangbehalve na 't noorde, daer rouwe berfu, en haer zuider-grens-pael, Cbangxagen leggen enwortdoorfnedenmet
aen het Landfchap van Kiangf:
fu
Meiren en revieren.
grcnft ten wefte aen Cbangtefu en ten
Zy bevangt negen Steden Hoang- noorde aen Kingcheufu en
Chintienfu.
cheu, Lotien, Maching Hoangpi, HoangDe landftreke ysinjocbeufu ftont ougan, Ktxui Ki, Hoangmui , Hoangci. Kt
iinx onder de heerlijkije van Samnao;
is een grote Stadt.
maer wiert niet lang daer na tot een
DeStadt Hoangcheu leit op den
Koningrijk opgerecht
en namaels
noorderlijken oever des ftrooms Kiby de Koningen van Cu in bezitting
a}ig,d\z voorby deflelfs wallen vloeit:
genomen, hoewel de ftam Cin dezelve
is zeer volk- enfcheep-rijk.
weer den Sineefchn rijke onderworp.
Van den Stam Sung kreeghze den numen.
Zefle Ldndjireke Kincheufu.
naem van Paling;mzet dien Vinjocheu,
zefteLandftrekeKiNCHEU
tot noch toe behouden, van de Stam
lE zefteLandftrekeKiNCHEUFU
\_J"paelr tei) ooftcaendelandftreke Taiming.

ve een Koningrijk,//od'«^ genoemt.De
Stam Han heeft den naem van Silo ge-

:

:

:

,

,

Steden.

:

,

,

.•

Grens-pti.

lm.

''"•

T^E

I

De

s

Befchryving des Keizerrijk

(j(j

Stedtn.

;

De

Landtftreke 7öc/7f«y/< begrijpt
acht Steden, Yocheu, Linfiang, Hoayung,
Pingkiang Fung Xemuen Culi , Ganhiang- /'«;7^ is een grote Stadt.
De Stadt Tocheu zelf leit aen den
zuiderlijken oever des ftrooms Kiang,
de
daer drie ftromen
ter plaetfe
in
water
hun
Kiang S/Kg en fuMg
malkandré plengen. Zulx geen won,

,

,

,

,

iSLegejide

LMdjlreh Paokingfu.

,

,

,

der is, dat deze Stadt hierom by de
geleerden de mont der drie dromen
genoemtword waerover derwaerts
een grote vaert van fchepen is , en
:

grote toevoer van koopwaren.
In de Stadt is een paleis van zekeren Koning uit den geflachte van

"P\E negende
'-^K I N G

F

U

Landtftreke

V KO-^^'^"' f"-

paelt ooftwaerts aen

Hengcbeufu tnjungcbeu ; zuidwaerts
aen een gedeelte des Landfchaps van
^angsi wed vacrts aen de kleine
landftreke der Stadt Cingtkeu , en aen
de landltrcke A'i//c/.'£'«/«;noord-vvaerts
aen Cbangxaju.
Deze landftreke bevangt vijf Steden Paoking Sinboa , Cbingpu Vucbang Si» ing. Fuchang is een grote
;

:

,

,

,

Stadt.

Ivten heeft 'er verfcheide Stadts en
burger gebouwen, prachtig gefticht:

De Stadt Cbanxa zelf is gelegen
aen den ooftelijken oever des ftrooms
Cu : heeft den zetel van zekeren Koning uit den geflachte van Taiming
gehad en was oulinx het hof des Ko-

beneven drie uitftekende helden tem-

ningrijksCa.

,

Taiming

die

,

verblijf

zijn

aldaer

had.

pels.

\

,

:

De Koningen U,

naliet

^'""^"'

veroveren van deze landen , hebben
dezelve Xaoling genoemt
de Stam
Taiming Xaocbeu : maerdeStam^K»^^
met den huidigen naem van Paoking
Zy heeft onder haer gebiet vijf Steden Paoking Sinboa , Cbingpu , Vucbang, een groote Stadt, Sin ing.
Zy heeft drie prachtige heiden tem:

Jchtjle
Grens -palen.

LW/?;T^?Changxafu.

pfeEachtfteLantftrekeCHANGXA^'-^ FU paelt in 't noorde aen de landflreke Changtefu en Xocheufu , in 't oofte aen het Landfchap van Kiangsi , in
'tzuide aen delanditreke Chincheufu,
Hengcheufu en Paokingfu ; 'm 't welle

:

,

pels.

aen Xincheufu.
Tiende Landjlreke Hengcheufu.
Het is een zeer berg-rijk geweft, intiende Landftreke
E N Gzonderheidt na de zuid-zijde daer
JJ''^"'-/"»*""
het tegen de bergen des Landfchaps -*-^CHEUF U paelt ten noorde aen
van ^t/«gji aenftoot heeft evenwel Changxafu ; ten o ofte 2LenCbincheufu
geen mangel van lullige beemden en zuidwaerts aen het \.a.nd{cha.jp Quangsi;
ten wefte acnjungcbeufu en Paokingfu.
dalen.
Een gedeelte der landftreke HengDeze landftreke bevangt elf SteSiangjn,
leit binnen twee ftromen
Siangthan
cheufu
de
Changxa
,
den
,
leyang,
Ching
Liking
en
Siang
befloten
in vorm van
Ninghimg Leuyang
Sianghiang, Xeu Ganhoa Cbaling. Cha- een hangend eilandt. Zy behoorde
oulinx onder her Koningrijk van Cu:
ling is een grote Stadt.
is
gelewiert door den Stam Han Queiyang : tiamen.
zelf
De Stadt Changxa
gen aen den oofterlijken oever des door Koning fy, Siangtung; doorden
llrooms Siang. De fterretjes Changxa, Stam Tang Ilunan genoemt niacr de
gerekent onder het fterkoppel Cb/n, Stam Tiiminz herftelde den naem
welker invloeing zy gezeit word on- Hengebeu dien zy van de Koningen
derworpen te zijn, hebben hacr dien Leang bekomen had.
Deze Landftreke begrijpt negen steden.
naem gegeven ten tijde des Stams
Cbeu : wiert namaels door den Stam Steden Hengebeu Hengxan , Luiyan,
Queiyang.
Ling
SuKg, Vugan genoemt ; heeft evenwel Cbangning Gangin
merendeels den naem van Changxa Linuu Lanxan. Queiyang is een grote
Voorby de Stadt Hengcheu
Stadt.
behouden.
fpoelttenzuide deStroomCè/«g.
,

T\E

H

:

Steden.

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

:

,

,

,

,

De

;

vuH Si»a, efTa'/fmg.

De

Stadt Henqjcheu

7.&\ï

,

is

gen aen den noordelijken oever des

Tivaelfde

\

blzoomsCuing.
Deze Landtftrekc telt negen Stcden Hengcheu, Hengxan , Luiyang,
Changning,
Gangin.Ling,
Oueiyang,t^n
-^c^'
<^
cv
i>
^r^r.^r.^r Linuu,
j,.au Lanxan
/.«v-,,.
g^oteStadt,

—

:

'

Elfde Landjireke Changtefu.
SremfaUt>.

Sttd*".

DE

Changte-

elfde Landtitrcke

67

gele-!

FUjklein van bellek, paelt in 't oofte aen het mcir Tungting ; in 't noorde

•'

LandftrekeXmchcM^n
»-"iu.
'

\

j

|

\

I

T^E

twaelfde

-^-^c

HE U F U

X

Landflreke
i n- G'«/-meen bergh-rijk ge- ''"
weft, paelttenoofteaende^Landftrcken ^3^ Kiegar,fu en Nmtga^tfu des
,
Landfchaps van A'A7«^j-i.noordvvaerds
aen Cbanxafu : weft waerds acn IletKxcheufu : ten zuidc aen het Landfchap
'^
van Kiangsi.
,

.

Xincheufu

telt

zeven Steden

:

X'in-

•^"''"*-

cheufu. Lukt, Xinki, Xofu,]ueu,Kiuyang-,

-^
^
aen delandftrcke5l9c/)f«/^; in'tzuide cn Mayang.
aen Changxafu en Xincheufu f in 't wefte
aen de landftrcke der krijgsveftingen.
(Dertiende LaJidJïreke Jungchcuf u.
Zy bevangt vier Steden , Changte,
tüoyven Lung\a»g Jnenkiang.
TTJE dertiende Landtflreke van <^r"*s{»""•
Onder den Stam Xang en Cheu -*--';
paelt noord
wiertdezelandftreke eer het den rij- en ooftwaerds aen //f ;/^^/lc^ƒ// zuid
ke van Si/ia onderworpen was, byde en weftwaerds aen het Landfchap van
volken Xlanijen bewoont ; maer na- Kiangsi en aen de landftrcke PaokinT.
'^
maels, door Koning C«, in bezitting ƒ< dezes Landfchaps.
genomen.
Oulinx üondt deze landftreke on- ^'"""*'
Na het verdelgen der Koningen, der het Koningrijk C/^.-vviert door den
noemde de Stam Cin deze landftre- Stam Han, Ling/inggenoemt quam
ke en haer Opper-ftadt Kiuchung de daer na onder de Koningen U , en
Stam Han allerecrft Vuling. Maer wan- kreeg den naem van Jungyang. De
neer de trouloze Hiangyu Koning Cu Stam Tang heeft haer dien van 7««^ter neer gehouwen had hielden de r/^e« gegeven.
Deze Landtflreke telt acht Steden, sndcn,
ftedelingen hogen en lagen uit deernis over zijnen droevigen uitgang, Jungcheu, Kiyang , Tau, een grote Stadt,
met een zulke grote rouwe zijnuit- Tunggan,Xingyven,JungningdCianghoa.
De Stadtjungcheu, d'allerzuidelijkvaert, dat dezelve Stam Han , na de
doot van dezen Hiangyu den naem fte van al de Steden dezesLantfchaps,
van Jling gaf, 't welk acrde der gcrech- is gelegen tuiïchen luftige en groene
tigheit wil zeggen. Byde Koningen f/ bergen na by den droom Siang.
Zeker Koning uit den Stam Taiwiertze Vucheu genoemt, maer door
den Stam Tang met den huldigen ming heeft ook in dezelve zijnen zctelgehad en word noch een treffelijk
naem befchonken.
Men heeft 'er drie zeer uitfteken- paleis van den zelven binnen de wAde Tempels. Het is een klein geweft; kn gezien alwaer ook een zeer luftige heuvel is, vol bomen en gebouwen.
maer zeer vruchtbaer.
,

,

UNGCHEUFU

,

.-

,

Kamm.

,

:

;

,

,

,

,

,

,

:

,

;

De Stadt Changte zelve » is gelegen
beweftc het groot meir7«»g^i>/^, op
den noordcr oever desStrooms Juen,
die aldaer zijn water in het meir ilort.
Byna de geheelc Stadt, en de Landftreke zelve is overal bevaerbaer te
Icheep.

In deze Stadt heeft zeker Koning,
den geflachte van Taiming, zijn

uit

verblijf

gehad en is aldaer eenprachden zelven.

tigh Paleis van

,

Men heeft 'er vier tenipels,den helden
toegewijdt.

Veertiende Lcmdflrcke Chingtienfu.

DETiENFUpaelt

veertiende Lantflreke

Ching-

oollwaerts aen Te-

en Hanyangfu : zuid en weftwaerts aen de landftreke Kincheufu
noord- waerts aen Siangyangfu. Keizer
Tu bragt defe landflreke onder 't Lantfchap van King , ter beftiering der ftcr-

ganfu

,

I 2

ren

Gre»s-fif
''"

<5

Befchryving des Keizer rijks

8

ren
KMie».

fe

en Cbiiu

Was ouUnx onderde

'rijks

Nanfung genoemt

gen
\

}

|

Zy bevangt zeven ftcden: Chingtien,

of

als

men

;

want Nan

is

zuide, en Fung

vruchtbaerheidgezeit. Denhuidigen
nacmgaf deStamTj/w/wjr.
Deze landftreke begrijptzeven Steden Chi»gyang Fang , Choxan , Xancin , Choki, Chingsi Paokang.
:

^'^^"*-

,

,

Kingxan,Cienkiang,Mienyang,Ki»gling,
Kingmuen, een groote Stadt, en Tangijang.

,

zuiderlijkevruchtbaerheid wilde zeg-

Koningen Cu, en genaemc Ingcbung.
DeStam/fjMgafdcnnaemvan/wwxf:
den huidi(Tcn en vvaerdigheid van ïu
of grote Stade heeftze van den Stam
TaimirifT bekomen want zy was voor
hene Hechts een kleine landftreke.
;

Stedtn.

,

IQeiue Landjïrchn.

Men heefi'er zes helden kerken.

De eerfte kleine Landtftrekc der
Opperftadt Chingtien zelf, leit
Stadt
Cingcheu paelt, ooftwaerts aen
des
oever
oofterlijken
na by den
de
grote
landftreke /'^0/(7»^< noordStrooms Han, omringt met bergen en
waerts en weftwaerts aen Cincheufu ;
wateren, geUjk met een vaue wal.
zuidwaerts aen het Landfchap van
Quangsi. Deze Landftreke bevangt
Vijftiende Lnndjlreh Chingyangfu.
vier Steden , Cingcheu , Hoeitung, TungDe

\

^^'^"'f*'

,

\

.-

i

Grens-f»U».

DEG

C

H i Nvijftiende Landftreke
allernoordelijkd'
YANF
,

U

is

ftigenoordt.

des Landfchaps paelt, ten oofte,
met een gedeelte aen het Landfchap
van Honan, het overig aen de landftreke Syangiangfu in'tzuide aen Kincheufu /in 't wefte aen het Landfchap
van Sucbuen : in'tnoordeaen dat van
fte

,

De tweede kleine landftreke der
Stadt Chincheu , een berg-rijk geweft,
paelt ooftwaerts aen het Landfchap
van Kiangsi : zuidwaerts aen dat van
Quantung: weftwaerts aen de landftre-

:

llonan en Xenfi , uit welk laeft
ler-eerft

zy al- ke //a-wgc/jf «/^.- noordwaerts aen C/;<ï«-

haer water van den oofter

a^t/^.

Deze ftroom
ftiroom
omringt deze landftreke met bochten
Han

De Stadt Cincheu zelve
, Suining.
gelegen op een zeer fterken en lu-

tao

Zy begrijpt zes fteden-.^/^/w/'^a,

\Junghing, T'chang, Hingning, Queyangt
Queitung.

ontfangt.

|

DcStadt cZ'/W'^-^isgrootenvolken bevochtight daer na
d' overige landtftrcken dezes Landt- rijk, leit tuflchen tweeftromen.
De landftreke der krijgsfteden paelt ^")^^/'«»'/fchaps. Keizer Tu braght dit geweft
Ring,
noordwaerts, aen de landftreke A'/«-'^'*'*"
mee onder het Landfchap van
ter beftiering van dezelve geftern- cheufu ooftwaerts aen die wanjocheuten. Wanneer het onder de Konin- fu en Chantefu ; zuidwaerts aen Xingen van Cu ftont, wiert het Siekeve c/^fw/» ; weftwaerts aen het Landfchap
ïenaemt , van wegen den overvloed van Sucbuen.
De krijgs-fteden , in de welke de
ies tins, welk aldaer gevonden was,
krijgs-knechcen
waerom
onder de burgers woword
en noch uit gedolven
de Stam Han , dat ook Sie noemde, nen, zijn elf in getale: XiJungxun,Paomaer wiert van den Stam cing,Nanguei,Xiyung,Xangki,Langkiangy
dat 's tin
Tang, om de vruchtbaerheit dcsaerd- Xanping, lungting,Tienkia, lungmui
en draeien

,

j

|

,

'

:

:

1

Het
Groott,

achtjle

Landfchap van Kiangfi.

graden een ftreke van ontrent drie
ooftwaerts, en tachtig dui tfch e mijlen degrootvan Huquang
van 't oofte na 't wefte,
volgt dat van Kiangfi, in gro- fte lengte
te niet veel kleinder dan Hu- word gerckent op ontrent zeven en
quang:\V3.nt. het begint in de brcte, ten vijftig mijlen.
Het leit in 't oofte befloten met het
zuide , op de noorder brcte van zesen Landfchap van Cbekiang : in 't zuiden-twintig graden zes minuten
eindigt ten noordc op eenendertig oofte roet dat van Fokien : raekt in
E'treden uit het Landfchap

:

:

,

,

,

'tzui-

crms-p*'«"•

van Sina
'tzuide aen d'uiterfte grenfen van
Quantung: heeft in 't noordehet Landfchap van Nanking oi. Kiangnan : het o-

omringt met dat van Huquang.
Het Landfchap van Kiargsi is ver-

verig
TerMing.

is

deilt in dertien grote

die

men

Landftreken,

ten aenzien van hare grote,
vele kleine Landfchappen zoude

zoo
noemen

,

, de HooftQuangfwfu , Nan-

alsNaftcbangfu

:

landftreke/^oc-/;?^/^

Kieukiangfu

,

Kiencbangfu , Vucheufu , Linkiangfii , Kiegcwfu, Xuicheufu,]uencheufu Kanchenfu , Nangcwfu:
ieder met verfcheide grote en kleine
Steden onder haer, ten getale van zeka}}gfu,

,

,

ven en zeftig.

ofTaifing.

^9

nergens in cenig andere Stadt bevonden is,) hun verblijf gehad.
Zy wierd door den Stam Han ,junchang, door Tang, met dcnhuidigen
naem befchonken,dien Zung namaels
in dien van Lunghing veranderde,
macr T^i/zw/^i^.herftelde den ouden.
Voor ontrent drie hondert jaren
was deze Stadt de Hooft -ftadt des
Keizerrijks
want zeker Offeraer of
Priefter, met name Chu, die de Tartcrs
uit <S'/;/^ verdreven had, nam hier den
naem van Koning aen en noemde de
Stadt HungiH dat groot hof bediet.
Na het aengroeien evenwel van zijn
zege braght hy den rijx-lloel na de
Hooft-ftadt Nank/ngoyct, en gaf toen
weer den ouden naem van Nanchang
aen deze Stadt.

Nan-

changfu.

T^'Eerfte, of Hooft en Opper-land-

;

,

,

Nanchangfu

T'ivede La?idjlreke ]aochQu{u.

paelt in

T>E twede Landftrcke JAOCHEU•^"^FU paelt ten oofte aen het Landfu : 'm 't vvefte aen Linkiangfu,Tuicheu- fchap van Nanking : ten zuide aen
Quangsinfu en Kienghiangfunn. 't wcfte
fu en aen 't Landfchap van Huquang.
Dit geweft was in aeioude tijden aen het Meir Poyang en is bcftuuwc
een fchcit-pael tuilchen de Koning- in 't noorde en oolle met bergen. Ourijken Cu en U en behoorde ten tijde linx gehoorde deze landftreke onder
des Stams Cin onder het Landfchap de Koningen van U : wierd door den
van Keukiang.
StzmCin Poyang genoemt, miflchien
DezeLandftreke telt zeven Steden: na het bygelegen meir , maer heeft
Niinchang, Fungcbing, Cinhien, Fungfin, denn?LtmJaocheu vanden Stam Sung
Cinggan Ning Vuning. Ning is een bekon^en.
't

Noorde aen Nankangfuxn 't meir Po-

yang :

in

't

Namen,

,

Eerjle of O[fer-landjlycke

-*-^ftreke

,

^1""^"'

oofte en zuide aen Vucheu-

,

,

,

,

De

grote Stadt.

Daer zijn vier fraeie tempels maer
,

Stadt

mnchang.

landftreke Jaocheufu heeft zes
Steden, Jaocheu, Tukan Lopin , Feu-

^("^'»-

,

die van d' yzerc kolom haeren naem
hecft,biu ten de Hooftiladt, overtreft

leang

al d'andere.

den noordelijken oever des flrooms
Po oilogan.
In de Szadtjaocheu had eertijts zeker Koning, uit den geflachte van 2lr/w/»^, zijn verblijf Dan 't geen deze
Sta^t en Landftreke boven al luifter
by zet is de porcelein-bakkery, naer- porceUm-

De Hooft-ftadt Nanchang zelf is gejggg^ ^g^ ^je,^ zuiderlijkcn oorfprong
dcsgrooten meirs Poyang op een eilana, gemaekt door den Stroom Kan
en üenfan die beide uit dit meir hunnen oorfprong nemen, en na 't zuide
,

,

fchieten.

Nanchang
hoewcl geen van de
grootfteen vermaerfte Steden, (want
zy is in haeren omtrek niet boven
twee mijlen groot) is uitftekende
door de meenighte der Geletterden,
die zich aldacr bevinden of hun geboorte-plaetfe hebben. In deze Stadt,
hebben twee Koningen, uit den geflachtc van Taiming, te gelijk (welk
,

,

,

Tehing

,

Gangin

,

Vannien.

De St^dtjaocheii zelf, is gelegen aen

,

dien nergens in 'tganfch Keizerrijk
beter porcelein gebakken word, dan
in zeker dorp ontrent de kleine Stadt
Feukanq^ : want fchoonze op andere
,

hebben , waer van
het porcelein milfchien kan gemaekt
worden zoo heeft het nochtans by
het geen niet , welk in dit dorp gemaekt word ja d' aerde, 't geen verwondering verdient, daer van het por-

plaetfen d' aerde

,

:

I

5

cclein

^''*'''''/-

:

'
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yo

gebakken wort krijgenzc niet
uit den gront van dit Landfchap Kia»gfi macr word hen die toegevoert
uit delandftreke der Stadt Hoekheu,
des Landfchaps van A'/i7«g«^« nochte

celein

,

Vierde /-^rw/y?;T^^Nankangfu.
i

;

j

••

;

TT^E vierde LandflrekeNANKANG-^-^FU,gefchcidenin'tmiddendoor

crm-fa''"

het kan aldaer, niet tegenftaendedc hetMeirPoyj»^, inecnoofterenwegrote overvloet vanaerde, opgencr- fier gedeelte pack in 'tnoorde aen
Men hetgebietderlandflreke A/^«jfi7;/iz;y«,'
lei wijze gemaekt worden.
vind 'er, die zulx de zonderhnge tem- in 't vvefte en zuide bewefte het Meir
Pojang aen Nanchangfu ; defgelijx beper des waters toe fchrijven.
een
geoofte het meir Poyang , Acnjuocbeufu ;
By de kleine Stadt Gangin is
Oulinx was dit geweft onder de
denkwaerdige brug , de brug der ge
hoorzaemheit en gedienftigheit ge- Koningen van Cu wiert door den
Stam Cin onder het geweft van Kieuzeit.
|

,

!

|

,

,

.-

1

if

(Derde Landjlreke Quangfinfu.
Grens t»U».

w«g gebragt. De Stam

//d-w

noemde

haer Pen^e : Tanga, Kiangcheu ; den hedigen naem heeft de Stam Sung gegeven.

"pvEderdeLandftrekeQuANGSlN-L'fu, het aller ooftclijkfte gedeel-

Zy

bevangt vier Steden Nankang,
Tuchang
, Kiencbang
Gany. Men heeft
te dezes Landfchaps, paelttenoofle
aen het Landfchap van Nanking en in deze landftreke veel prachtige temChekiaing ; ten zuide aen dat van Fo- pels; maer de voornacmfte op de berkien : ten vvefte aen de landftreken gen Quangliu en luenxin daer op zich
Kienchangfu en Veucbeufu : ten noorde ontelbare kluizenaers en offeraers
nen Jaocbeufu. Het bevangt tenoofte onthouden.
de zamengrenzing van drie Landfcliappen, Kiangsi, Chekiang, en Fokien:
Vtjfds Landjlreke Kieukiangfu.
dikwils
Landftreke
deze
door
vvaer
E vijfde Landtftreke Kl EU K Igroote fchade van de ftruikrovers
"^^
A N G F U gefcheiden in 't mid"ïn, die in'tgebergtebekomt te lij de
quame fchuil-plaetfen vinden. Des den door d' engte der meirs Poyang,
vyands aenflagen worden evenwel •paelt in 't zuide aen de landftreke
van wegen d'^n- Nankang fu : in'twefte aen het Landlichtelijk afgekeert
ge kaken der bergen , waer flechts fchap van Huquang : leit in 'tnoorde
meerendeels aen den ftroom Kiang,
een eenige toegangh of openingh is
ter plaetze, daer hy zijn water met dat
Sineefche
de
waer in ook eertijdts
en
Keizer krijghs-befcttinghen hadleg- van het Meir Poyang vereenigt
raekt met de reft ten noorde, defgegen.
By ouds ftont een gedeelte dezer lijx ten oofte , aen het Landfchap van
landftreke onder L/, en het ander on- Nanking.
Deze landftreke heeft,al van aelouder de Koningen Cu ; maer gehoorde
de
tijden af eenfdcels onder de Koonder
het
geC/«
ten tijde des Stams
ningenvan
Cu, cenfdeels onder C/geweft van Hoeiki. De Stam Han gaf
ftaen
had onder den Stam Cijn een
den naem van y«/;d!« Tang, en Sung
en
den
zelven
naem, dien zy nu heeft;
eindelijk
Taiming
:
dien van Sincheu
deStam
h-ACr lucbangKoHan
noemde
dictwzn Quangjin.
ning
Sui wederom Kieukiang: de Stam
De landftreke Quangfmfu heeft in
T/ngkiangi ma.cr Taiming herQuang,^'^"gy
haer ^^^.w.^^^v.
....>..
gebiet zes Steden leggen
^w,— ,^^
ftelde
ouden naem van X/d'«A-id'»g.
den
Queiki
Jenxan,
fin , Joxan , Tejang ,

^'''^'"•

:

,

,

,

FJ

I

[;;ƒ'"•/*'•

,

,

:

,

:

••

Steden,

,

\

jungfung Hinggan.
be Stadt ^aw^/Mzelf.leittuftchen
zeer dichte en hooge bergen , beweften den ftroom Xangiao , die uit deze
bergen zijnen oorfprong heeft.
,

Deze

landftreke begrijpt vijf Ste-

\

i

den, Kieukiang,Tegan , Xuichang, Hukeu, Pengfe.

De

Sizdx. Kieukiang zelf, leit recht

benoorden de Hooft-ftadt Nanchang,
aen den zuiderlijken oever van den
ftroom

stede».

va»

Sitia

ofTaifing.

,

yx

ftroom A'/<r«^,terplaetfe,dacr de K/ang kia»gju, en Nanchangfu ten noorde
7ijn water met dat vanhetMeir Po- met een uithoek aen het meir Poyang.
jang-vermengz , en word in 't zuiden
Zy bevangt zes Steden Vucheu, steden.
met de bergen van Quanglin omringt. Cunggin, Kinki , Yboang, Logan ,TungDacr 2ijn veel fchoone en prachtige kiang.
Na de Opper-ftadt Vucheu gelegen
temnels, en 's lants en burger gebouwen Keukiang is een grote en zeer bezuiden de Hooft-ftadt Nanchang is
heerlijkekoopfladt. Men ziet 'er alle uit het meir Poyang een vacrtvoor de
daeghs een ongeloofelijk. getal van al- fchepen
tot geen klein gewin der
Stadt 't zy langs den droom IiV»p»,
lerlei kleen en groot vaertuig want
van deze fladt is d'afvaert tot aen zee, die derwaert uit het Meir Poyang belangs den ftroom .A/<7«g zulx in het ooften verby de Hooft-ftadt vloeit;
verby varen aldaer veelefchepenaen of langs een anderen ftroom , mede
oorlprongelijk uit het meir Poyang.
leggen en te zamen komen.
,

:

,

,

,

,

;

:

,

Zejle
Grens faIe».

"T^ E

Achtfle Landjlrch Linkiangfu.

Lmdjlreh Kienchangfu.
zefte

Landtftreke

KlEN

pjE

-

achtfte

Landftreke LiNKi-

J;^"^f''-

-^--'ANGFU,paektennoorde enoo-

'--^CHANGFUpaeltin'twefl:e,noorde en oofte, aen de landftrcken Fuen Quj»gfwfu;in 'tooftc en
cheufii
't zuide aen het Landfchap van Fokïen,
en aen Katicheufu.
Oulinx ftont deze landftreke onder de Koningen van Cu : ten tijde
des Stams Cin , onder Kieukiang : ten

aen die van de Kooft-fcadtiVdwchang en Vucheu ; zuidwaerts aen de
ten wefte aen
landltreke Kieganfu
Juencheu en Xuicheufu.
Ten tijde der Koningen gehoorzaemde deze landftreke nu den Koningen C«,dan L'. Onder den Stam Cin
gehoorde dezelve aen A'/i'«/'M»^ onfle

,

,

.•

Namen.

stedm.

Han ondevjuchafig. De Stam
der //.i»aeny«c7w/^.De huidige naem
71/»^ gafdcnnaem van Kienvu ; Sung
is haer al van den Stam Sung af by gedien van Kienchang.
bleven. Daer zijn drie helden tempels.

ii]dc\2.n

Zy begrijpt vijf Steden

:

Kienchang,

Zy begrijpt vier Steden

Nanfung Ou
, Luki.
DeStadt Kienchjng zelf, gelegen
rontom in 't gebergte,heeft voor hene
eenen Koning uit den Stamme van
Taiming gehad pronkt noch met een

Sinching

,

,

.ncbang

zoo wel

Linkiang,

stede».

Sinkin, Sinyu, Hiakiang.

De

Stadt Unkiang zelf, is gelegen
beweften de Stadt Vucheu , aen den
noordelijken oever des ftrooms Kan:
wiens water door waterleidingen in
de Stadt valt , tot groot gerief der fte-

:

koninglijk paleis,

:

^'""*''-

in grote,

alsinheerlijkheit.

delingen.

Men

had in het zelve wonderlijke
lufthoven beneven allerlei prachtige

Kcgendc Laudjlyeke Kieganfu.

:

van huisraet en hofgezin.
Twee meiren heeft Kienchang, het
E negende Landftreke KlEGAN- c^m-p»een binnen de wallen der Stadt en
FU óncllen door bergen en heu't ander een weinig buiten de zelve;
is door Iheden in 't midden
velen
hoewel het water van het buiten met den ftroom Kan: paelt in 't ooften
Meir, door water leidingen in Stadt eenfdeels ten noorde aen de landftregebracht word tot groot gemak ter kc Vucheufu ,ctn^dzt\s aen Kancheufu :
fchipvaert. Dacr zijn twee zeer fracie ten zu ide aen Nanganfu , ten wefte aen
tempelen, den helden toegcwijdt.
'tLand[chA\>\An Hutjuang.
In acloudc tijden was dit geweft
alleens, gelijk ó^t\-2ii\ Linkiang,
even
Ze'Vcnde Landjlrch Vucheufu.
geplaeft enverdeik. Koning Sui en

toeftel

D'

,

,

,

1

'

,

:

,

crtns.p»-

T^E zevende Lantftreke VUCHEU-

Un.

-L-^FU paelt ten oofte aen de landftreke Jaocbeufu en

Qua-/jgljytfu, ten zui-

de aen Kieganfu

ten weite aen

,

Lm-

de Stam Tang noemde het
Kiecheu : Taiming Kiegan dat 's geluk der bergen gezeit want Kie betekent geluk en g««, bergen.

aller eerft

,

,

:

:
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72.
steden.

den naem

De

Landftreke K'ieganfu heeft neKkgan, Taiho,Kiefvi,Ju)igSteden
gen
fung, GatifoyLungciven , Vangan Jugsin,
Qnjuvgnhig.
De Stadt Kiegan zelf , is aen den

weflerlijken oever des

te heb-

Twaelfde Landjlreke Kancheufu.

DECHEUFU.eengroote

Strooms Kan

twaelfde Landftreke van Kan- crempa''''•
Landftreke,
en zuiderlijkfte des gantfchen Landfchaps , paelt ten oofte met een gedeelte, aen de landftreke Kknchangfu,
en met de reft aen het Landfchap van
Fokkn ; gelijk ten zuide , en met een
gedeelte , ten wefte, aen dat van Quan-

gelegen , ter plaetfe , daer degevaedijXepatan , in den zelven
,

ke klippen
leggen.

,

Tiende Landjlreke Xuichcuf u.
Grins-f» •
Un.

bekoomen

fchijnt

ben.

:

DEC H

dertiende Landftreke

Xui-

E U F UjOmringt metbergen tuMg:\va.nt d'overige weftzijde.noorden boiTchen hoewel klein van beftek, vvaerts , grenft aen de landftreken
paelt ten noorde en oofte aen de land- Nanganfu en Kkganfu : raekt ten noorftreke Nanganfu : ten zuide aen !/«- de met een uithoek aen Vucheufu.
Oulinx was dit geweft onder de
kiangfu ; defgelijx ten zuide en wefte
Koningen van U : aenftonts daer na
ZQnJuenchettfii.
Deze Landftreke begrijpt drie Ste- onder lue. Onder den Stam Cin was de i^imen.
naem Kkukiang: onder Han, Changkan;
den, Xukheu, Xangcao, en Sinceang.
in
't
gelegen
de
is
huidige naem , tot noch toe beDe Stadt Xukheu
noord-wefte van de voorige Stadt houden is door denStam Sung geKkgan, na by den vlied //o)'^»^, een geven.
De landtftreke Kancheufu heeft steden.
tak van den Stroom Ka».
ftadt
twaelf Steden meerendeels op bergXukheu, is vertaelt gelukkige
want Xui bediedt gelukkigh en Cheu achtige plaetfen gelegen Kancheu,
ftadt ;miflchien van wegen dengoet- IJtu, Sinfung , Hingque , Hoeichang Gaaerdigen en zeer heilzamen lucht en nyuen , Ningtu , Xui kin Lungnan , XC'
vruchtbare velden en landouwen.On- ching Changning Tingnan.
der de Stam Tang, wierdzyomden
De Stadt Kancheu zelf, leit op de
genoemt,
Mkheu
by
rijs
overvloed van
een komfte der twee ftromen,
naem
den hedigen
Chang en Kan die zich, na de noortdat 's rijs-ftadt
heeftze van den Stam Sung beko- zijde der Stadt, eeniger mate in een
men.
meir verwij deren. Naulix behoeft deze Stadt voor de Hooft-ftadt te wijken
ja overtreft dezelve in koop en
Laudflreke]ncnchcu[[i.
Elfde
tolrijkheid; defgelijx in toeloop van
elfde Landftreke JUENCHEU- menfchen derwaerds uit alle oorden.
In de Stadt Kancheu heeft zeker onF u deurfneden in 't midden met
der
koning fijn verblijf, die niets gerinaen
de
oofte
ten
den vlied /«e« paelt
ger
is, dan den onderkoning zelfdes
Landftreke Xukheufu en Linkiangfu :
ganfchen
Landtfchaps van Kiangsi:
wefte
aen
ten
:
aen
zuide
Kkganfu
ten
want
hy
heeft
opzicht over vier LandnoorIJuquangitcn
het Landfchap van
Huquang, F o kien en
fchappen,
Kiangsi
de aen Nanchangfu.
Ten tijde der Koningen ftond dit Quantung, en voert daer van ook de
geweft nu onder V dan onder het Ko- naem niet dat dezelve geheel en al
ningrijk C«;wierd door den Stam //a», t' zijner gehoorzaemheitftaen maer
Ychuen maer door Tang met dien van om dat hy twee dcrnacftbygelegen
Steden beftiert ten einde om het inJuencheu befchonkcn.
vier
vallen der ftruik rovers te beletten.
telt
De Landftreke Juencheufu
Steden , Juencheu , Fueny , Kinghiang,
Over de by-een-komfte der twee
en Vanci.
ftromen, Changen Aan, aen de Stadt
De Stadt Juencheu is gelegen be- Kancheu, leideen lange fchipbrugmec
wacr van yzere ketens aen elkander gehecht.
zuiden den vlied luen
,

Steden.

,

,

:

,

,

Hamen.

,

,

:

,

,

,

i

[

'

:

I
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Het

,

van Sina

ofTaifïng.

,
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Het maelfde Landfchap van Quantung.
lEt Landfchap van QjjanU N G leid ten vvefte met het

Crens-pn-

lm.

i

fmaldcr te worden want een weinig
lager zee-waerds/chijnt hy door zijne grootebreetc, eerecnMeir, dan
ftroomtczijn. Drie uuren gaens is de
Stadt, langsden oever, omringt mee
twee ryen muuren gefterkt doorgaends met wacht-torcns, bolwerken
en andere veilingen. Defgelijx leid de
Stadt, aen de landzijde, om walt met
een fterke muur gefterkt met vijf kartelen
eenige binnen en andere buiten de muur, op zeer fteile toppen der
omgelegen bergen gefticht en is op
:

T

,

Landfchap van Quangsi befloten noorde-welte en noorde,
door een onophoudelijke ry van bergen, mee dat van lOangst : heeft ten

ten

,

noord-oofte zeer hooge en fteile bergen en den ftroom Ting de fcheidpalcn tylTchcn dit en het Landfchap
van /o/v^'w de reÜ', ten zuide en zuidoofte is acn zee gelegen waer door
Quantung aen dien oort zeer vele veilige havenen en reen heeft.
Het Landfchap van Quantung begrijpt tien Jandftreken Quancheufu
anders Kanton genaemt de HooftNanhiungfu
landftrekc , Xaocheufu
chaokingju,
Cbuocbeufu
Hoekbeufu
,

,

.•

,

:

,

:

:

:

zommige plaetfen met zulke grote en
volk

,

,

,

,

Kaocheufu.Liencheuj^u L/ucheufu, Kiun:

ieder

met verfcheide grote en

gebouwen en flene
munt deze Stadt
zonderling uit want op den weg, te
ven

kleine Steden onder haer, ten getale

van tachtig

:

beneven

;

Grens falen.

,

:

zonder Ma-

gaen van de water poort na 's onderkonings hof, flaen'er dertien opgerecht, alle geftoffèert met allerlei kunllig gehouwen beek en loofwerk en
,

kau of Makao , een koopftadt der Portugefen , daer onder te rekenen.

Eerfte

treftige

,

prael of triumf bogen

tien krijgs-ve-

flingen of krijgs-fteden

voorlieden verciert,als vele

In prachtige Pagoden, Heercn-ho-

,

cheufu

rijke

bcmuurde Steden. Lenigen begroten
den omtrek, t'cflens met de voordeden, op vier Duitfche mijlen.

:

,

Landjlnh Quancheufu.

befchrcven met veleSineefchefmrijD'EerfleLandftrekeQUANCHEU- ke merk-letteren oftekenen.
Tot verfterking der Stadt, leggen
F U of die van Kanton leid in 't oodes
voor dezelve
't midden
fle, noorde en wefte met bergen beflozee;
te
tweeftcene
water
kaflelen,
flrooms
ten; macr heeft ten zuidede
wcten,zypacltin'toofteaen deland- zeer fterke gevacrten, en by na van
ftreke Hohckcufu ; in 't noord-oofte een zelve gcftalte, te weten vierkant,
aen Xaocbeufu ; in 't noorde aen het enrontom verzien met fchiet-gaten;
Landfchap van Huqutwg ; ten noord- zulx Kanton , acn de land en waterwefte aen dat van Quangsi en acn de zijde voor 's vyands aenvallen gelandftreke^'/wo/(v«^/«, en eindelijk ten noechgefterktis.
Twee mael is deze Stadt met gezuideacn de zee.
De landftreke Quancheufu begrijpt weid der wapenen na een lang beleg,
Quancbeu, ( by de door de Tarters verovert, met fneuvijftien Steden
Portugefen mifleit door den naem veling van ontrent de tachtig of zoo
Kanton genoemt ) dejeluit Martijn wil honderd duivan Quantung
de Hooft- en Opper-ftadt der Land- zendzielen.Wantzoo volkrijk word
ftreke, Xunte Tunguon Cengcbing, gezeid de ftadt, voor den laeftenTarHiangxan sinboei, Cïngyuen , Sinning
tarifchen oorlog gcweeft te zijn dat
Cunghoa, Lungmuen,Sanxui Lienjang- alledaegs, in de poorten, door den
xan Ltenxan S/nzan. Cungb'joa is een drang vijf of zes menfchen dood bleven geen wonder ten aenzien van
grote Stadt.
De Hooftftadt Kanton is achter de meenigte desomgelegen volkrijke
omringt met bergen en gelegen op dorpen en gehuchten.
of ooftcrlijkcn oederechterzijdc
Tweede
K
daer hy begint
ver des ftrooms Ta
,

m
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,

,

j

j

Steden.
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Fterde Landjheke Hocicheufu..

Tweede Landjlreke Xaocheufii.
Grens- pa-

Un.

rj E
T^E twedeLandftrekeXAOCHEU- *-^
--'f U, een

C

berg- rijk geweü.paeit ten

vierde

Landftrekc

HE u F u

HOE

i- crem-fa.

paelt ten oofte aen

^"'^

Chaocheufu ; ten zuide aen de zee; ten
wefte aen Quancheuju en Xaocheufu;
ten no oi de AcnNanbiungfu.

noordooftc en oof.eaen Nanhiungju;
ten zuidc acn de Hooft -landftrekc

Quancheuju ; ten weiie defgeüjx ten
Deze landftrekc begrijpt rien fte- steden.
zuid weltcen niet een hoek ten noorden: Hoekbeu, d'Oppeiftadt Polo
de .aenheclanJfchap vznHuquang.
Op het einde dcsScams Chtu word Ha/fung Houten Lungduen ,Changlo
Hingmng, Hoping, Changning, lunggan.
allereerft gewach dezer landftrekc gemaekt, onder den naem van Pegao:
Vijfde Landjlreke Chaocljcufu.
quam namacis onuet deKoiiingenvan
I^E vijfde lanftrckeCHAOCHEU- Crem-fa.
Cu, en wierd ren tijde des Sterns Cin
''"•
onder de landen van Nanhai gebragt. •*^FU,d'ooftelijkfteIandftreke van
Deze landflreke begrijpt zes fte Quantung, leid gefcbei den, tennoorde, noord-oofte en ooftie van 't Land
den Xaocheu d' Opperihidt, Lochang, ^^'
Land^^«^p van Fokten door een onophouGinhoa luyuen Vngyuen Jngte.
Oe ftadt Xaocheu zelf is gelegen op o^^'U^e ry van hoge bergen paelt ten
de by-een-komfte of tuftchen twee ^"'de aen de zee: ten wefte aen /iofiftroomcn die hun water alhier in el- '"^'^^/'^ en ook aen M7;7/?/«Tƒ«.
,

:

,

,

Steden.

:

,

,

,

,

,

,

i

:

5

,

!

^eze

landftrekc begrijpt rien ik.Q- steden.
d'eenC/^/wgenaemt,
die ten oofte verby de ftadt A'W^/^»^ Q^"=<^^-''^^^^^'«.d'Opperftac!t,C/'^r7v,?»jT,
Kieyang Chinghumg.. lüopv
vloeit: en d'anderr«,die uit het Land
g tapu
fchap van Huquang zijnen oorfprong HoeilaiyCinghai.Puning P/n^yven.
neemt en de weftzijde der ftadt XaoZefïe Landjlreke Chaokingfu.
cheu befpoelt. De ftadts wallen en
burger-huizen leggea op de tuftchen- T~\ Ezefte iandftrckeCHAOKïNG- G''««-/'*FU doorfncden met den ft;room ^'""
wijte van beide de ftroomen gebouwt
waerdoorzy. ter oorzake T*^, paelt noord en ooftwaerds acn
van d'enge tuirchen-wijte niet zeer Hancheufu of aen delanaftrekc van
Kanton ; zuid wacrds aen dezee
:weftwijd uitgeftrekt leggen en d' overige
huizen ter weder "zijde op beide oe- ^1'^^'^'^^^^"'^^^ I-andfchapvan^«^«^•''' ^" bevangt m
in'tmidden deiandftrexAcn En
Rn naerdien
napr,^ip« A^
vers gezet worden.
de fi>^^
kandreft:orten

:

!

|

,

,

,

.

,

:

,

,

!

:

weftehjkfte oever het tjl-rijkftc van
Iiiilvpn rn
ie
IT-^oI,. „.„
huizen
inwoondersis,
en •.i-m7r>rinf^<^rc
ftrekt van

daer nade Stadtecnfchip-brug, tot
overgang.
1)erde
Greni-palen.

Lijwt^re^eNanhiungfu.

Tr\E derde Landtftreke Nan*-^H I u N G F U hetnoordelijkfte
,

geweft: dezes Landfchaps, paelt ten

'

1

'^c^<?//«^^«.

^Y

begrijpt clf Stcdcn

:

CaOchcU

,

Steden.

°^'o^il>eti\.^d\i,Suhoei,Sinhmg,Yangchun,

Tanbang, Caoming, Genping, Teking,
Quangmng, Fuchuen, Qaikien. Teking
is
een grote Stadt.
.

Zevende .Landflreke Kaocheufu.

pjE

^

zevende landftrekc KaoC H E u F u paelt ten oofte aen

Grens ƒ«lm.

noordeennoord-oollcaenhetLand- Chaokingfu : ten zuide aen
de zee len
:

fchapvan Kiangsi: ten oofte aen dat wefte aen Liucheufu
ten noord- wefte
van Fokien en aen de landftrekc Chao- aen het Landfchap
van Quangd. Het
cheufu; tenzmdc asn Hoeicheufu ; ten leid omringt
en beflotcn.aen de zuidwefteaen Xaocheufu.
zijde met de zee
endereftmetecn
Deze Landftrekc begrijpt ftechts geduurigery van
bergen , gelijk met
twee i\cdQn:Nanhiung, d'Opperftadt wallen.
.-

,

Steden.

,

en Xih/ng
De Stadt A'^^/./^^^ zelf, isgelegen
bezuiden den berg M«.//«, aen den
weftehjken oever des ftroomsC/v«,
na by acn zijnen hooft-bron.

ïi^{^ landftrekc begrijpt
zes Heden:

Kaocheu, d'Opperftadt,//.;;^.,
Sin.

/^..,cengrotc'^?tadtT.rW ,7.2'

De

Stadt Kaocheu zelf,
beooften eenenftroom.

is

gelegen
gclcger
Achtfle

stede»

,

vanSina,ofTai{jng.

Ahtfle Land/lreke Lienchcufu
Grens-

p/i-

len.

D

Landtftrckc

>'Achtflc

CHEUFU,

L

i

tegen overdelandürekeder negende
grote Stadt Liucheu, des Landlchaps
van Ouafitnt}g,dd.Gi het door een engte
of doorvaert van ontrent vijf mijlen

E N-

d'allerweftclijkftc de-

zes Landfchaps pack ten noorde aen
het Landfchap van Ojfi-vigli; ten oofte
aen Lïucheufu ten zuideacn de zee:
ten weüe aen het Koningrijk van
r«»^/(7«g,daerzydoorgeduurigebero;en en den vliet King van af gefcheiden word.
,

breet afgefcheiden word. Van dit eiland is geftadige overvaert na het vaft
[and en van daer herwaerd, metal-

;

Steden.

Dezq
den

:

lerleiflagenfatfoen vanfchcpen, ieder na zijn geld.

]

Oulinx, eer dit eiland den Sinefen
was onderworpen wierd het 6Vr(? genoemt. D' eerfte onder de SinefGn,die
dit eiland in bezitting nam.wasKeifer

landftreke begrijpt vier Ste-

Liencheu, d'Opper-ftadt

,

,

King,

,

Lingxan,Xelien. King

is een grote ftad
Stadt Lkncbeu zelf, is gele-

üc

j^

ningrijks van Tunkïng of ToM^/f/f^, volgens de fpelling der onfcn ,zuidwaerts

gen aen den weflerlijken oever des, ^jffll^AT?. i!?^'^!^^!?^^"^^^'''''
"'"
en noemde" het
van wegen de meenigftroomsi/f».
te der peerlen die hy dier vond, ChuTSlegemk LamIJlreke Lulcheufu.
yai : want Chuyat bediet ftrand der
TP\E negende Landtflrekc Lui- peerlen. Namaels wierd door den zelHiabu een gelijknamige ftadt op
C H E u F U paelt met een ge- vcn
dit eiland gefticht; te weten de zcllfte,
deelte ten ooüe aen Caocheufu , en
heden den naem van Kruncbeu
tenzuide welke
niethet ander, defgelijx
dat 's marmer- ftadt alzoo gevoerd
èn zuid-wefte aen de zee; ten wefte
door
den Stam r^;?^ na het roo
noemt
aen üeticheufu ; tennoord wefte aen
,

Grens palen.

,

;

,

Steden.

Marmer, /<:/«« in 'cSineefch geheten.
hetLandtrchapvan^«a«g«.
Zy begrijpt drie üedcn: Luicheu, daer dit eiland de volheid af heeft;
want te voore had Koning Leang de
d'opperftadt, .J^iri/, siuuen.
Stadt den nicmvznTarcheu gegeven.

Het zelfde getuigt ook Martijn in zij-

Tiende Landflreke Kiungcheufu,

ne Sineefche hiüorien daerhyzeit:
Keizer Hiaou, na bet hezicbtigen der
overbeerde Landtfcbappen Xenfi Suchuen, Laos, Tunking, Quantung,
,

of eiland van Hainan.
Grens fah».

D'CHEUFU
E

tiende Landftreke

-—

is

KlUNG-

Op een eiland

,

ge-

gemeenelijk Hainan geheten Jcbeepte uit dit laejleouer zee op bet ieof ishet eiland zelf. Hainan is na 't zui- landHainar^over en, verwittigt van
dc der zee gezeid; want Nan betekent dejfelfs vrucbthaerbeid ,nambet in en
verdeilde bet in negen landflreken. Hy
zuide en Hai zee.
Zy heeft onder haer dertien Ste- kreeg van de viffcbery, in de tuffcbengeden: Kiuncbeu,Cbingyu,Linkao, Tingan
lege zee,vele peerlen,waerom hy d' eerfle
legen

:

,

,

,

:

Steden.

Vencbang, Hoeitung,Lohoei,Cben, Cbanghoa, Van, Linxui, Tai
ünmen.

,

landftreke

Kang.

HeteilandwAn y^inan oï Hainan by
andere als Trigaut Mendoza en Linfchoten, Jjnao Cbeinan, oÏKainam en
Aniam genoemt,begint op de noorder
brete van achtien graden en tien minuten noorder brete en eindight op
twintiggraden en vijfenvijftig minuten , een ftreke van ruim twee en dertig mijlen flrekt van 't oofte na 't vvelle negen en dertig mijlen verre. By
de Sinefen word dit eiland begroot
op duizend ftadien.
Het is gelegen in de bocht des Ko,

Hainan

,

,

heden Kingcheu

,

Chuyai

en Si na zeerpeerel-rijk.

De grootfte en Hooft-ftadt des Ei-

,

,

,

noemde,dat 'speerel-flrant.En niet '/ onrecbt-.wantook nu nocb is de zee,tujfchen

anders Ingly gegenoemt. Zy leid op een uithoek aen
d'oollzijde,nevcnsdenftroomA?«»fK,
lands

'

,

:

|

!

is

Kiuncheu

,

omringt rontom metmcircn enftromen,daer op men tot aen de wallen
van de Stadt kan varen.
Weinig valt op dit eiland voor de
Hollanders te handelen, ter oorzake
d' ingezetenen wat fluurs zijn,en hen
niet wel zetten mogen.

K

2

Krijgs-

^^^^^
f-

360.

Befchryving des Keizerrijks

7Ó

mer de zee ; uitgezeit een fmal flroke
lands, aen de noord-zijde.

J^ijgs-yejlin^en.
Krijgi VI-

flingtn.

m
derzce. zijn nenin getale, racjnng,
,

^^^ ^^^ weerbare veftingh be

^.^^

^

Kiacu, Kiexe

y««g, Hanxan
Hiung.JuHgchhig, Cmnling.
,Chinq]jai

fchermt

leid

:

dacr de fchepen dicht

voorby hene zeilen fchier tot rakens
toe wanneerze de haven in komen.
,

Suclt

;

Makao.

Aen de landzijde is ganfch geen ge-

boomte, noch beletfel; maerdeStad
heeft aldacr een vrye en ruime uitzicht. Op de naby gelege heuvelen
leggen fl echts twee brave veilingen,
die de Stad zelf gene kleine fterkte en
veiligheid tegen den vyandbyzettcn.
Ter plaeife daer nu de Stad gekao anders Amacao Macbao en Mafticht
is, Hond eertijds een égodi,Ama
Porder
kau genoemcondcr bezitting
van welk^fwi/, en zekere
tugefen
te weten op een uithoek genoemt
zclf,gevefligt door de natuur met een naby gelege veilge haven of kom, Gao
byna onoverwinbare fterkte, door by de Sinefen geheten, dePortugefen
Amakao gcfmeet hebben als of men
deflelfs voordelige gelegenheid.
De Stad is gelegen opdehooghte havenof kom van ^w^zeide: hoewel
van twee en twintig graden, negen- by verkorting gemcenelijk Makao tvi
tien minuten word omringt rontom iVAz/éöagefpekword.
Zuid-waerds leggen onder de landflreke Quancheuju meenigcen van kleinc- eilanden inzee.
Opeen zeer klein hangend eiland
of veel meer een klip, gehecht aen
een grooter eiland, leidde SradAfj,

:

'

'

,

,

,

\

:

:

,

[

;

:

Het
Grens -palm.

,

dertiende

Landfcbnp

Qu

AN G s i
Et Landfchap van
pack ten oofte en zuid-oofte
aen dat van Quant ung ; defgelijx
met een gedeelte ten zuide: ten zuidwefteaen7'««/(v^^ of G<j»^«; ten wefte
ten
aen het Landfchap van Junnan
noord-wefte aen het Landfchap van
Queicheu met her overig ten noordoofle aen het Landfchap van Hu-

]

i

vm

Quangfi.

Koningrijk van Sina; maer ecnige zijn
dat van 77«7?g/'/«^ onderworpen.

'

;

;

Eer(le Londjlnke Queilinfu.

T>EHooft-landftrekeQ_UEiLlNFU

crmsfa-

-^-^paelt ten noorde en oofte aen het
Landlchap van Huquatig ; ten zuide
aen Pinglofu ; ten wefte aen Lkucheufu ; en aen het Landfchap van Queicheu.

quani^.

Het

j

Landfchap Quangfi

in grote,

,

nochteveelheitvan koopwaren, noch
luftigheid van

landouwen

,

eeniger

mate tegen d'andere te gelijken
verdeilt
elf grote landftreken

m

,

:

is

als

Oueilinju,Lieucheufu, Kingyuenfu, Ping-

Nanningfu,
lofu,
Chingangfit en
l'aipingfu
Sumingfu
Tienchenfu ; beneven een kleine en
Gucheufu, Chichemju
,

,

,

Eer de landfireke van Queilinfu onder den Sineefchen Keizer raekte,
ftond zy onder de heerlijkye van Pegao en washetuitterftegedeelte, na
'tnoorde, flechts deflelfs Heerfchappye onderworpen waerom zy ook
een fcheid-pael des Koningrijks van
,

:

Cu was.

Deze

landtftreke begrijpt necren sudm.

een krijgs-landftreke ieder metver Steden Queilin, de Hoofiftadt des
fcheide grote en kleine Steden onder Lan dfchaps, en Opperftad t der Landhaer, ten getale van acht en tnegentig, ftreke, Hingg.w Lingcbuen
Yangso,
beneven negen Steden onder gene Jungning ,Jungfo Yning CiHen en
landftreke begrepen, en tweekrijgs- Qiionijang. C/nenïs een groteStadr.
De Hooftftadt gelegen aen den
veftingen. Niet al de zuiderlijke delen dezes Landfchaps ftaen onder het oofterlijken oever des ftrooms Quei
:

:

,

,

,

,

,

,

,

of

,

vjn
of Zy,

Slfta, ofTai'in'i.

TvJcccL'

,

Grens-

pji-

,

Landfinh Licucheufu.

E tweede Landtftreke L i E U^-^ C H £ U F U paelt noordwaerts
TP]^

acn het Landlchap Quekheu ooftwaercs aen de landftreke Queilinfu en
zuidwaerts aen Cincbeufu,
Pinglofu
,

,

^e :^efie

i

1

Zy

üeu-

,

d'Öpper-ftadt , Coyung Loching,
Hoaiyven , Tung La/pi» ,
Siaffg, Vuciven, Pin,CisJfkiafig, Xanglin
Siang en Pin zijn grote Steden.
De Stadt üeucheu heeft haeren
cheu

,

,

,

naem van de

,

!

\

steden.

,

,

Landflreke Cinc\\cuh\.

][)^ ^^^e

Landftrekc CiNCHEUnoorde en oofte aen
N'J»"i»gfu; ten noordwefteaenlifw-

Deze Landftreke
"^^^

\

Grens-pa'*"•

C/«c/;é'/<

begrijpt vier Ste-

steden.

d'Opperftad Pingnan,
^" Vucmg. D'opperftad Cmcheu
is gelegen op de by een
komfte van
tvveegroote vlieten , de Ta en Cocing.
,

;

,

-^^^^
(

Zevende Landftreke Nanningfu.

boomen beko-

willige

Cucheu,

cheufu.

begrijpf twaelef Steden

Lieuching

;

^'^ paelt ten

'

vveftwaertsaen Kingyuen^u.
Steden-

Steden

tien

d'Opper-ftad, Teug, Tgung, Cengki
Hoaicïe , Yolin Pope Pelteu Lochue»,
en H'ingye. Tolin is een grooteStad.

\

len.

77

Zy bevangt

en bebout
met heerlijl^e getimmerten.
tamelijk groot

is

men; want Ueucheu is zoo veelgezeit, P\E zevende Landftreke 'H K'ü- Grens-pa'"•
waervan -*-^N I N G F u paelt ten oofte aen
als ftadt der willige bomen
ook den ftroom Lieu anders Co en het Koningrijk van Tunk'mg ten zuidA«»g geheten, naerdien deflelfs oever wefte aen Sumingfu ten noord-wefte
:

;

,

;

met

aen Taipingfu, Tiencbeufu en Sugenjii.
Zy bevangt zes Steden Nanmng ^t'den.
d'Opper-ftad, Lunggan, Heng, leutighiang, Xangju en Sinning.

vele willitren bevvaflen ftaet, dien

naem voert.

:

(Derde Landjlreh
Grens falen.

Kingyuenfa.

PJE derde Landftreke KiNG YUEN'-^F U

noorde
aenhetLandfchapvan^«f/c/^f« ; ten
;

ten zuide aen

)

IDEachtfte Landftreke Taiping-

FU

paelt ten

fu en Tiencheufn

Sugenju.
Steden.

MhtjleLandjlreke Taipingfu.

paelt ten wefte en

oofte aen Lieucheufu

,

noorde aen Chingan;

crcmpa.
'^^•

defgelijx ten oofte

Deze landftreke begrijpt negen Ste- aen 77f»c/;£'^y«;ten zuidoofteaen A^a«den Kingyuen, d'Opper ftadt, Tienho, ningfu; ten zuide aen Sumingfu ; ten
Sugen, Hochï, Hinching, Nancheu Lypo, wefte aen het Landfchap van Junnan.
Zy begrijpt twee en twintig Steden: steden.
Tunglan en Pangti. Hochi Nanchuen,
Taiping
d'Opperftadt , Taiping Ganen Tunglan zijn grote Steden.
pin^ Tangli Vancbing Zo Civenming,
Vierde Landjlreke Pinglofu.
Sucbing, Cbinyven,Sutung,Aielun, Min:

,

,

,

,

,

Grens-paU».

,

,

TTV E vierde Landftreke PiNGLOFU gyng Xanbia Kiegan Lunging Tukie,
"^^ paelt ooftwaerds aen hetLand- Xungxenjunkang, Loyang, Toling,Lung,
,

,

,

,

noordwaerts aen Kiang Lope. Waer onder zeven grote
de landftreke Quetünfu ; zuidwaerds Steden zijn.
aen Gucbeufu en Cincheufu; weft vvaerts
ISiegende Landjlreke Sumingfu.
aen Lieucheufu.
Grens.pa.
De landftreke P/wg/ö/» begrijpt acht "T^E negende Landftreke SUMINGSteden , alle omringt wijd en zijd met -^FU paelt ten noorde aen 7^7/^/»^bergen als, Pinglo, d'Opperftad Cun- fu; ten oofte, zuideen wefteaen het
Koningrijk van Tunking.
chïng, Fuchuen ,Ho, Lipu, 6iengin, JungIn deze landftreke worden by de •^«'^w.
gan, Cbaping.Junggan is een grote Stad.
Sinefen zes Steden geftelt
Suming,
d'Opperftadt Suming, Xangxe, Hia.xe,
Vijfde Landjlreke Gucheufu.
Pingciang en Cbung.
vijfde Landftreke GuCHEUFU
•^-^paelt ten oofte, zuide en met een
Tiende Landjlreke Chinganfu.
gedeelte ten wefte aen het Landfchap
tiende Landftreke Chingan- Grens-pavan Ouantung ; ten noord-wefte acn
lea.
fu behoort ook onder het KoCincheufu ; ten noorde aen Pinglofu.
fchapvan/f«(/«<7»g

^.tcden.

,

,

;

,

;

,

:

,

Grens palen.

T^E

DE

K

;

ning-

,,,

,

Befchr living des Keizer rijks

y%

klein van
dclandftrebe^rip, gelegen tuffchen
ke'TaipiMii^fu cti Chingcwju ; en heeft
ningrijkvanTi/w/Jvwe;.

Zyis

'

1

Elfde Landjlreke
Grms fa-

j

;

len.

De kleine

I

^

DEFU

TiENCHEU-

1

;

paelt ten oofte aen Sugenju
ten noordc aen het Landfchap van
lunnan; tcnwefteaen de kleine land-

'

\

,
het rijk
den Sineefchen rijke afgefcheurt.
Zy begrijpt vijf Steden ; Tiencheu,

d'Opperltadt,A'j»g//«,Iw«'2:,^f/Ê'en

De drie laefte zij n groteSteden.

De

krijgs landflreke 5«^£'«ƒ« paelt
i

ten wefte aen Tiencheuju.

\

bevangt drie Staden

Sugen

:

,

;

Vuyue»,Funghoa:\\a.ci in oulinx de bur-

Het

veertiende

Orempa-

Et Landfchap van

Ic».

paelt

zmdeacn Ta ip i

)i

gfu

;

ten wefteen
lunnan.

Noorde aen'tLantfchap van

Sucbing,&Qn.

steden.

groote lladt,en c/vw^^beide den Rijke
van 7l^«^/;/_^ onderworpen.
Verfcheide andere grote en kleine
Steden leggen aen verfcheide oorden,
zonder onder d'eene of andere iandftrcke betrokken te zijn
^IsSucheu,
Sipiug Su/ing, Fuluo, Fukang, Funy , Li,
:

!

ten noorde en ooüe aen de landftreke
Lieucbeufu : ten zuide aen Nanningfu ;

Zy

,

Zy heeft twee Steden:

i

deze landflreke (laet onder
van Tunking met de wapenen

Cohoa.

^

ten

Chiugafifu.

Steden-

landftreke der Stadt5«^^ wefteiijkile des geheclen
j^^^^
Landfchaps
paelt tenoofteaen de
landflreke Tiencheitfu en Chinganfu ;

j

i

ftrekedcrStadt5«c/;/«^;tenzuideaen

Ook

woön-

deze Steden en
de gehele landüreke onder het Koningrijk van Tunking.
al

|

-ru
c
1 lenchcutu.

elfde Landftreke

Heden ftaen

den.

flcchts ecne Opperftadt Taiping.
in

gers onder de krijgsknechten

'

,

0ueixun,Hiunguyi.Sucheu,Funy,Li7A]n
grotefleden. Op de wefter grenzen,
dicht aen die van lunnan, lagen oulinx

twee krijgs-veüingen , Xang , en Gan/ung: doch ftaen heden onder het Koningrijk van Tunking.

Lmidfchap van Queicheu.

QUEICHEU

Zy

begrijpt negentien veftingen

noordwaerds
noord- in plaets van Steden hoewel veele
weftwaerds en weft vvaerds zoo groot zijn als Steden engroo,

;

,

daer zijn ^«(?iv^«^, d' Opperftadt , Kinktum , Moqua , Tahoa,

aen dat van Suchuen ; raeckt noordooftwaerts aen d'uitterfle palen des
Landfchaps van Huquang: ftoot ten
oofteen zuid-oofteaendatvan^«ij»gü ; het overigh leid met het Landfchap van lunnan befloten.
Het Landfchap van 0«e/c/.;(f« is verdeiltin acht landftreken ^eiyangju,

ter

|

Chingfan, Gueifan

Golung, Kittxe
\

,

,

Fangfan

,

Hungj'an

Siaolung., Lejan

lung, Siaoching, Xangua, Lufan

,

,

Ta-

Pingfa

Mohiatig.
j

1

:

j

dcHooft-landftreke,J/«r/7e«/«,

als

:

^««<.r«-

1

_
,
in
o
r
^^^^^^ Uiid/lrcke Sucheufu.

^_,

;

i

T^ E twedc Landflreke SuCHEUFU

Crem.pa.

•*--'

'^''•

paelt ten noorde aen Tungginfu ;
ten oofte aen het Landfchap van //«-

fu , Chinivenfu , Xecienfu Tunggingfu ,
Lipingju; beneven vier kleine , en vier
,

krijgs-Iandftreken,ieder met verfchei-

quang; tcnzuidc den Lipingfu en Chide grote en kleine fteden onder haer nyvenfu; ten wefleaen Xecienfu.
Deze landflreke begrijpt vier fteten getale van een en tachtig, beneden Sucheu ,Tufo, Xiki, FFoangtao.
ven verfcheide krijgs-veftingen.

stede».

:

Derde Lmdjlreke Sunsinfih

Eerjle Landflreke QiJciyangfu.
Grens- palen.

D'Eerfte Landftreke QUEIYANG- "PJE derde Landflreke Su'^AKTU crens-p».
J-^ paelt ten oofle aen AVciraf»; ten '"*'
F u paelt met een gedeelte ten
noorde aen het landfchap van Sumet den vliet Kiu tullchen beizuideaenhetLandfchap^«a»^^/;ten de; defgelijxten wefle: tenzuideaen
wefte aen fle kleine landflrekcn van de derde krijgs-landflrekeP/w^y^d"/».
Deze landftreke begrijpt twee Ste->y^f'/w.
Canxun en aen de eerfte
Chinning
den
en vijf krijgs veftingen Sunan,
krijgs-landftrekeP«/i»g/«.
d'Opnoordc en oofle aen de vierde krijgslandflrekc Lung/ifu; ten zuid-oofle en

,

cbuen,

,

:

j

I

,:
,

,

van S/na, ofTaifing.

Muny, Lanyjü

Jcuki.

,

^^

Deze Iandftreke begrijpt eene Op-

d' OppCT-üadt,Fuc/jueff,In^ia»g, Xuite,

\>cxi[:idt,Tunggin

ftingen

Vierde Landflreke Chinyvenfu.

.

als

en zeven krijgs-ve-

,

Sengki

,

,

Vlo Pingten , Pingnan
,

Creas- palen.

T^E vierdeLandftreke Chin YVEN^-^FU paeic ten noorde en oofte aen
Zy

begrijpt

Tiki

vfn.xan

,

,

en Pingcbai.

^e^^eude Landfircke Lipin(jfu.

T^ E zevende Landftreke Liping- Grenspa-

Sucheufu; ten zuide aen Lipingfu, en
Tuchoju ; ten vvefte aen Xecienfu.
Steden.

,

FU

paelt ten oofte en zuideaen

^"'

een Oppcr-ftadt Chin-

het Landfchap van Quangsi;iiQn weite
yven en vijf krijgs-veftingen Kikten
aen Tuchofu; ten noorde aen ChjnyvenAinyuyig Pknkyao Inxui en Taiping. fu en Sucbeufu.
De Aadt Cb/nyven isallcreerllgefticht
De landftreke üpingfu heeft onder
Tarcerfchen
door den
Stamluen.
haer veertien krijgs-fttden
Lip/»g,
d'Opper ftadt luncung Pacheu Hung
Vijfde Landjlrcke Xccienfu.
,

:

,

,

*«'"^«'

,

,

Caotie

Grens puien.

'PJ E vijfde Landftrekc Xecienfu
^~^ paelc ten oofte aen de landftre-

,

Cu

,

Sixan

,

,

,

Huul, Leangjai

Geuyang, Sin boa, Cbung/in, Cbeki,LutigHung en Cu zijn groote Steden.

li.

ketïTungg.'nfu en Sucheufu; ten zuide

Mhtfle Ldridflreke Tuchofu.

aen de iandftreke Chymvenfu en aen
den ftroom luen
ten weueaen Sunattfu ; ten noorde aen het Landfchap

1"^ E achtfte

;

Zy

begrijpt eene Stade

ftadt

Grens -pa-

Xecien

,

en drie
d'Opper-

ten wefte aen Sintienfu ; ten noorde aen Pingyveju en Secienfu,
De Landftreke Tuchofu telt vierfteden Sucbo SoXiin,Maho en Cinping
en negen krijgs-veftingen, Pangxuiy

si

,

Miaomin, Lungciuen, Coibang.

,

{De:^ej}e

Itn.

:

TuCHOFU crens-pa''"'

,-

Suchuen.
krijgs-veftingen

landftreke

^-^ paelt ten oofte aen Lipingfu ren
zuide aen het Landfchap van Quang;

,

:

LandflrekeT uuggmïw.

T^ E zefte Landftreke

Tdnggin^-^ FU,de noordelijkfte en ooftelijk-

steden.

,

Pinglang , Pingchtu Lotui^g ,Hokiang,
Loping Pinting en Fungmg.
,

,

De krijgs-veftingen worden ten gedezes Landfchaps is gelegen ten
Landfchaps
tale van tien gcftelt: Picie
oofte aen degrenfendes
Gueicing,
van Huquang ; paelt ten zuide aen Su- Gangcboang Cinping Pingpa Gannan , VJa , Hi>ig!ung,Chexui , Kadi.
cheufu ;iin wefteaen Xecienfu.
fl:e

,

,

,

Het

Landfchap van Junnan.

'Vijftiende

Et Landfchap van J

,

,

UNN AN

Mien en Pey

noord wefte aen de
Koningrijken welke by de Sinefen
met een algemeinen naem Sifn gein 't noorde aen
noemt worden
en raekc
't Landfchap van Suchuen

,

word gehouden bydeSinefen
voor het laefte, in plaets en orde, hoewel niet het laefte in edelheid,
grote en overvloei van dierbare dingen. Het is onder de zuiderlijke iandfchappen het allerweftelijkfte en het
dichtfteaen Indien, doch komtnergensaendezceuit; hoewel niet zeer
verre van ócn zeeboefem van Pegu en

,

in

't

,

;

,

,

in'tnoord-oofteaend'uitterftepalen
des Landfchaps van Queicbeu.
Hetganfch Landfchap van lunnan
Junis verdcik in twalef landftreken
nanfu, Talifu
Linganfu
Cubiungfu,
Chinkiangfu Munghoafu Kingtungfu
Bengale gelegen.
1 ot zuider grens palen heeft het Quangnanfu Quansifu Chinyvenfu ,
Landfchap van Junnan het Koningrijk Jungnmgfu Xunningfu en acht krijgSvan Laos en Tunking ; na 't oofte en landftreken, Aioc/ngfu ,Taoganfu,Cio
zuid-oofte het Landfchap van ^«<j«^- kingfu,yutingfu Cintienfu Likiangfu,
Juenkiangfu, lungchanfu : ieder met
fi ; ftrekt ten zuid-weftc tot aen den
over
Bengale
tegen
verfcheide
grote en kleine ftedenonvan
zeeboefem
Arakanxn andere Koningrijken,ftoot der haer,ten getale van zeven en tachin 't wefte aen de Koningrijken van tig beneven twee krijgs-fteden, onder
,

:

,

,

,

Grens-palen.

,

,

,

:

,

i

|

:

|

,

verdeilmg.

a

,,

Bejchryv'ing eks Keherrijks

80

krijgs-veftingen.

naem herftelt.

b' cerfte die deze landen aenviel,
was Keizer Xi de grontlegger des
ScamsC/«, maer vallende een weinig
daer na*af,wicrdenze door den geluk-

grootfte en edelfte Steden van ganfch
Sïna : bloeit in koophandel en rijk-

DeHooftftadt lunnan

,

kigen en ftrijtbaren Keizer Hiaou het
hooft des Srams/Z^ïw, weer overwonncnen t' ondergebragt. Zelf ook de
,

j

(

Tarters des Stams luen hebben dit gemet volk-plantingen daer in te
zetten, met wemigverciert.

)

'

weft,'

Eü-^e Laudjlreke Junnanfu.
len.

Eerde Landtftreke JUNNANFU
D'paelt
ten
ten oofteaen
Kiocin^fiï:

ten vvefte en
zuide aen Linganfu
Vutitigfu.
en
Zuhiungfu
aen
noorde
lunnan,
Steden
Zy begrijpt tvvalef
:

Steden.

oude

delijk

,

Grens fa-

door den Stam Ta'iming

der gene landilrekcn begrepen, en elf

Furnini Tleang KaoQuaboa , Chingcung
GannÏKg, Locu , Lojung Quenyang Sanpao, Tmiien. Caom'ing en Ganning zijn
d' Opperlladt
ming Cinnifig
,

,

,

,

dom; en pronkt met heerlijke huizen
en kerken,
Het meir T/f;/ befpoelt de Stade
aende weftzijdcrwaeruitnadeStadt
het water in grachten geleid is zeer
dienftig en bevaerbaer voor allerlei
klein vaertuig. Uit hetzelfde meir
fchiet ook een grote waterleidingh
na de Steden Ganning, Quenijang en
Fumïng.
Binnen dewallenisook een berg,
bezienswaerdig.doord'afgoden tempels burger en Stads-huizen tuinen
en waranden.
In dezelve Stadt is,behalve vele an,

,

dere hoven der Landbeftierders, zeker hof, het welk by den Moq^uecung •

,

,

,

eender

tart

,

:

d'

Hertog
ofopperiteVryheergezeid) bewoont
anders (^iocum (zoo veel

groote Steden.

als

word. Deze tijcel ol waerdigheid van
Moque^ung verkreeg zeker Veldheer
den der wolken voert een en den zei- uit den geflachte van Mo voor hem
ven naem met het ganfch Landfchap. en zijne nakomelingen erfTelijk tebeOnderde Koningen van C« die het zitcen,door de getrouwe dienften.beNoorder gedeelte van Sina bezeten wezen aen Keizer /^««zi», de oprechhebben, vindmen allereerft gevvach ter des Stams Taiming inhetbeooren logen en uitdrijven des Tarterfchen
van deze landftreke gemaekt
wierd toen Tien genoemt na zeker Stamsy«if«.
groot binnen ingelegen meir. De
Tïveede Landflnke Talifu.
Hooftftadt7«««iZ« zelve word allerlandftreke en haer Hooft of
Opperftadt/««/J^«,dat'svertaelt zuï-

Deze

!

,

,

.

1

,

,

,

TP^E twede Landftreke Talifu, de

onder den Stam Han, en
was toen flechts een gemene Stadt,

eerft gedacht

ré'c/;f«genoemt;maervvierdaenftonts
daer na deffelfs naem indien van/««wa;?

verandert, wanneer Keizer

i

j

i^/jo?/,

-'-^weftelijkfte des geheelen Landfchaps, paelt tenoofteaen Yaoganfu;

tenzuideaen Munghoaju ten vvefte
aen het noorder gedeelte van lung;

onder het omherzwerven door dit
geweft zekere wonderlijke wolken

cbanfr

gefchakeert met wonderlijke deurluchtige verruwen 'm dezelve vernomen had. Keizer Cin noemde haer
Ni>2chei4: deStamTlïwg, Nanning, en

fterlijken oever,

,

deiidc aenftonts deganfche landftre-

;

'

1

ke, naerdienhy dezelve door de ver-

konde befchcrmen, in zes heerlijkyen, met zoo veIe Heren daer over te ftellen, die jaerre afgelegenis naulix

;

tcn noordeaenC/ö^/»^y//.

D'Oppcrftadtr^'// leid aen den we-

,

Hamen.

en op den uitterften
hoek van zeker ander groot meït.Siul

genoemt.
De Landftreke der OpperftadtT^z//, gelegen aen d'uitterfte weftergrenzen des Koningrijks Sina wierd by
ouds, wanneer zy noch onder de Sinefen niet flond
by de volken des
Koningrijks van Quenni bewoont,
Ten tijde der Koningen wierdze by
,

,

,

hem fchatting te betaelen hadden.
Maer de Tarterfche Stam, /«f;?, naai- Koning C« in bezitting genomen,

lix

les t'ondcrgebragt te

hebben

,

noem-

de de Stadt C/;«»g/v>/g,doch wierdein-

GrenspaIe».

die

een groot en magtig Koningrijk bezat. KeizcTfJiaou, na ganfch Jn die
bui-

,

vj'fi

Slna, ofTaifiiiq.

% i

De Opperüadt i/»^d« is omringt
buiten den Ganges verovert te hebgrondtflag
den
met
weerbare vellen en van tamelijke
ben leide allereerft
dezer Scadt onder den naem van groote.
DeTarterfche ftam Juen befchonk
Tecben. De Stam Tang noemde haer
Yaocheu. Namaels, door het afvallen haer met den waerdigheid van OppcrvandeSinefen, wierd deze Jandftrc- ftadt.
Daeriseen heldcn-kapel en aen
ke tot een Koningrijk opgerecht,
Mung genoemt ; en de Stadt toen de noordzijde der Sradt een brugi^e,
door de Tarters van den llam/«e» geiV<7»f/,^ao geheten.
eerlle, die dezelve met de tijtel fticht.
De krijgs- veilingen heeft deze
en waerdigheid van Opper-fladt befchonk, was de grondlegger van den landllreke negen buiten den gewoneen noemde lijken loop.om hare nabyheid aen den
Tarterfchen ftam /«(f«
haer met den huldigen naem van Tali, Koningrijke van T«>?/7^/^
waerover
ftellende onder haer vijf Steden: C/;dc, aldaerftcrke krijgs bezettingen moeJuen Tenchuen Langkiung , en Pin- ten gehouden worden tot atkeering
van d'^QnVd.Wo.ndtxTungkingers.
cbuen.
Want al wat beoolle deze Stadt
De 5tadtzelfis zeer wijd- ftrekdit
Landfchap gelegen is, bezit de
kend en beflaet een overgroot vak: in
want binnen de wallen is een lull-pa- Koning van Tunkmg.
leisof hof van vijf lladien in den omtrek. Hetganfch gevaerte is tien roeVierde Landjlreke Ziihiungfu.
1

,

,

,

D

,

.-

,

,

,

!

den hoogh

:

de gronemen. Zy

vvaer uit lichtelijk

te der Stadt is af te

DE

vierde

LaijdllrekeZuHlUNG-

pronkt met veele Stads en burger geFU paelt ten 00 lle aen de krijgsbouwen heeft twee tempels den landllreke Vutingju (tn':iQn Junnaiiju;
helden toegewijdt om niet tefpre- ten noorde aen laoganfu ; ten wellc
kenvan veele andere Afgoden -tem- aen Talifu Munghoaju en KiyigtunHu ;
pels.
ten zuide en zuid - wefte aen Cb/»y;

Grens-pMlen.

,

,

,

venfu.

^erdc Landjlreke Linganfu,
Grens-paIcn.

D

DelandilrekeZw/;/^»!?/^

ten zuide aen het Koningrijk van
laos ; ten wellen aen de landllreke
der krijgs-lladt Sinhoa ; ten noorde

[

Deze landllreke llont

landftreke begrijpt tien SteLingan d' Opper-lladt , Kien
xui
XeptHg
Omi , Ning , Sinping,
Tunghai Hofi Siego Mung(^u : en
daer en boven negen krijgsvellingen Naku , Kiachoa , Vanglung Ui:

,

,

,

,

yung

,

,

:

,

Kkhu,

Sulo

,

Zoneng

,

Locungew

Gannan.

eertijds on-^"'"^'

derhet Koningrijk van C«: wierd aenftonds onder den llam Ha», Tecbeu:
door Koning Cjn Gancheu, en door
Gue'/cu genoemt.
den llam Tang
Maer de llam Taiming befchonk haer
met den naemvan Zubiuvg
Zy begrijpt zeven Heden Zu,

,

,

en met fraeie Itroomen doorklooft
en bevochtigt tot geen kleine verllerking in plaets van vtallen, tegen
den vyand.
,

Deze

den

gelegen

,

j

aen Junnanfu.
Stedtn.

is

E derdeLandllrekeLiNGAN-" in het midden des Landfchaps, word
FU paelt ten oolle aen ^t7«^///«;i rontom omringt mee lullige bergen,

}

:

De landllreke der Stadt Z/wg^w,

na biung, d'Opperlladt, Qj^i..v:gtung, Tingby het Koningrijk van Tunking gele- yuen Ttngpien Okia Nangan Chi»gen Hond in oude tijden onder het nan. D' Oppcrfladt Zubiung is geleKoningrijk van Kiuting : de ftam Han
gen in het midden des Landfchaps.
wanneer hy zich dezelve had onderVolgens getuigenis vanzekerenSiworpen, llichte aldaer de heerlijkye neefchen fchry ver lag oulinx beC/ii«g/;(? quam namaels onder het Ko
noorde deze landllreke , voor de
Tuttgjiingrijk vanM«»^
komlle der Tarters van den fl.im
en wierd
hoi genoemt, gelijk, daer na van den luen een Koningrijk en zeker volk
Kificbi genoemt , 't welk goude tanftam Sung, Sicuxati,
,

,

,

,

,

,

.-

,

,

,

k

den

^f"^'"'

:

Bejchryvhig des Keïzerrijks

g2

den wil zeggen; alzoo geheten om
de ry
dat by hen een gebruik was
bedekte
tanden met goude platen
,

ken.
Miflchien is deze landftreke het
Landfcbap ArkUd.^ van Markus Pau,

lus

den Venetiaendcr.

Vi]fdc LanJflreke Chinkiangfu.
Crer.ifnUii.

.

DEANGFU
vijfde

Landftreke

CHINKI-

paeh ten oofte aen de
landftreke Mocingfu en Quanq^s/fu; ten
zuide aen Linganfu ; ten weftc, en
met een gedeelte ten noorde,aen lunen met het ander aen de krijgslandftreke Kiocittgfu. Zy is niet zeer
maer heeft veele meiren en
groot
}!.mfu

;

j
i

Zejle Landjli-eke

DEFU

Munghaofu.

zefte Landftreke

MUNGHOA-

fj^"'^"'

paelt ten noordeaenTd///i<;

ten zuidc aen Hingtungfu en aen de
krijgs-landftreke Jungchanfu ; waer

aeiizy ook ten wefte grenft.
D' Opperftadt Munghoa isgcfticht

door Sinulo Koning van Mung mee
met den naem van M««;5/f
De Stam Han bragt haer onder het

I»

,

,

a'^wm.

gevveft van Techeu-A^ Tarterfche Stam
)uen gaf haer den huidigen naem.
De zefte landftreke heeft onder
haer twee Steden, Munghoa, d'Opperftadt, en Linglung,eei\ kleine.

;

ftromen.
Keini:n.

landftreke behoorde eertijds
onder het Koningrijk van Sinany :
wicrd ten tijde der Koningen rii?w ge-

Deze

noemt. Keizer Sui noemde haer en
haerOpper-Stadt Quencheu: Koning
MuHT^, Hoyang : mier den huidigen
naern heeft haer de Tarterfche Stam
'luen
Ste.'cn.

(De

Zevende Landfireke Kingtungfii.

T~\ E zevende Landtftreke K i N^-^ T U N G F U een klein geweft

paelt ten oofte aen de landftreke Zuhiungfu; ten zuide aen Chinyvenfu

De landftreke Chinkiangfu heeft on- Munghoafu.
De Opperftadt
der haervijf Steden: C/.v«/(:/.7«^.d'Opperftadt^, Kiatigchuen

,

Sinhing

,

Tang-

cung en Lunan. Sinbing en Lunan zijn
groote Steden.
De Opperftadt is vry groot en aenzienelijk.

De ftam Han heeft d'eerften grondvan deze Stadt doen leggen, met
hctbouwen van een kleine Stadt Yni-

flag

tuftxrhenzeer

;

; ten
ten noorde aen

Kintutig

is

gelegen

hoge en dichte bergen,

benoorde de grote ftadi Chinjven en
bezuiden de grote ftadt Munchoa op
de Noorder bretevan vieren twintig
graden en twee en vijftig minuten.
D' Opperftadt Kintung heeft geen
andere Steden onder haer en is een
,

,

,

Stadt op haer zelf.

Aen de

ven.

noordzijde der Opperftadt word noch ten huidigen dage
een grote fteen gezien,op den welken
ó'/«a/o. Koning van Mung, wanneer
d'ontfangene gezanten van eenen anderen Koning hem niet voldeeden,
met zijn uitgetogen zwaert zoo geweldig in hieuw.dat de flagh zo men
zcicdrie ellebogen diep door drong
met by voegen van dreigementen tot

Aen de

,

Ga he»e enverkundigjj
hoedanige zivaerden ik

weftzijdeder Stadt leid over een zeer diep dal een brug, gefticht door Ming, Keizer uit den geflachte Han, onntm des jaer na 's Heilands geboorte vijf en zeftig. Zy beftaet alleenlijk uit yzere ketenen, ten
getale van twintig, ieder lang twalef
roeden. Wanneer velen te gelijk o vergaen, waggelt en beweegt de brugh,
niet zonder fchrik der overlopers, van

Srug.

wegen d'ondergelegc fteilten.

de gezanten
uwen Koning
heb. Dit droegh zich toe onder de
regering van Keizer Iliaou de grontIcgger des ftamsH^», die het maghanders Nantigh Koningrijk Mung
chao genoemt, den rijke van Sina'vtï-

Landfchap van Quangsi; ten zuide,
wefte en noorde aen de landtftreke

lijfde.

Qjtangsifu.

:

'"*•

,

,

wefte aen Xinningfu

gegeven.

cnnsfn.

,

,

,

,

Jchtjle Landjlreke

DENANFU

On^ngnd^nïu.

achtfte Landftreke

QiiANG-

paelt ten oofte aen het

crms-{^Un.

De

i

;

.

van Sina, ofTaifmg.

De

landftreke QuangHanfu en haer
Opperftadüont voorhene onder het

Koningrijkvan5/«^ ; maer heden onbeneven een
der dat van TnKgkiMg
gr o o te Stade /«.
,

]S[e^e?ide
Grens faha.

Xunningfu.

ten zuidc aen het Koningrijk
van Tungking ; ten wefte aen Linganfu

ten oofte , noorde en wefte in de
krijgs landftreke lungcbanju beflcten,
en paelt ten zuide aen dclandftreke

;

noorde aen Cingkiangfu.

De Opper Aadt

Quangji ftond eertijds met haereLandltreke onder het
Koningrijk van Tiett. Was onder den
Stam Han een gedeelte der landftreke
Techeti, cnCiangbo gtwotmx.. DeStam
Tunq^ gaf haer den naem van K/mi:
Juen dien zy heden voert.
,

Zy

begrijpt vier Steden

:

Quangsi,

d'Opperüadt en drie groote Steden
Sucung Mile en Vimao.
,

,

Timde Lmdjlreke Chlnyvenfu.
tiende Landftreke Chi n YVENFUpaelt ten noorde met het

iirem fn-

TP\ E

Un

-*-^

X u N-

tvvalefde Landftreke

N1 N GF

Mkn.
D«ze Landftreke word by de Sine-

voor de regering des Stams Sung,
niet gedacht. De Tarters des Stams
luen hebben dezelve allereerft inibezitting genomen, en dien naem gegefen

,

De

ven.

Stadt zelf heeft flechts in

haeren omtrek twee ftadien.
Aen de weftzijde der Stadt vloeit
de ftrooni Zanglang verby.

Eer^e

I\r\]gs-lindjïreh

Kiocingfu.

D'Eerfte krijgs -landtftreke KlOCINGFU paelt ten oofte aen het

Üi^kcJ ungcbangfu

krijgs landftreke Vutingfu.

De krijgs-landftreke Kiocingfu om
haere nabyheid aen het Koningrijk
van Tunking, is wel gefterkt tegen
want behalve zy
's vyants aen vallen
vt'eerbaerekrijgs-fteden en eenigekaftelen of krijgs-veftingen onder haer
leidze omringt met de ftroheeft
menPepuoM en Naupuum, die uit deze landftreke haeren oorfprong ne-

Loco.
C/7i»)'i'i?« is

gelegen

van'tLandfchap,
bezuiden de Opperftad Kimung, op
de Noorder brete van vier en twintig
graden en veertien minuten.
in het hertje

Elfde Landjlreke ]nngmx\gïw.

-r\E

elfde Landftreke

--'f U

Jungning-

des
Lantfchaps van /«»»^«:paelt ten oofte
aen het Landfchap van Suchuen ten
noorde en noord-wefte aen het Koningrijk van Sifan ; ten wefte aen de
krijgs-landftreke Likiangju ; ten zuide
aen de krijgs-landftreke Ciokingfu en
aen de kleine landftreke der Stadt
Pexing. Tot befcherming desLandfchaps heeft deze landftreke vier
is

d'allernoordelijkfte

;

krijgsveftingen
Valu
»2flg.

,

.-

Laf u, Kei/e», JHüwglo,

beneven d'Opper-ftadt

Jurtg-

^''''"^/"'
'"'"

;

eneene onderhori-

De opperftadt
byna

Landfchap van Quekbeu

bevangt Hechts een Opper-

ge krijgsvefting,

'""

der Opper-krijgs-ftadt

ten zuide
aendelandftreken^<3»^j^//« en Cbinkiatjgfu ; ten wefte aen lunnanfu ; ten
noordwefte en noorde aen de vierde

Zy

crfw.^,,.

u, een klein gebiet, leid

een gedeelte aen Ktntungfu ; met het
ander ten oofte aen Cubiungfu ; ten
zuide aen de krijgslandftreke Juenkiangfu ; ten vvefte aen de krijgs-land-

ftadt, Cbinyven,

len.

bekomen.

I^E
^-^

ten

Grm-p»-

/«if«

T^valcfde Landjlreke

Landjheke Qiiangfifu.

;

Sleden,

Ta/<r«^genoemt; maer heeft denhuidigen naem van den Tarterfchen Stam

T^E ncgcndc Landflrckc QuANG-'-^siFUpaektenoofte aen QuangViwfn

sttin.

g^

By oudswas deze Landftreke

,

:

,

men.

De namen

der Steden zijn deze:
d'Opper-ftadt
Yeco Chenye,
Kiocing
Loleang, Malungo, en Lobiung. Cbenye,
Loleang en Lobiung zijn groote Ste,

,

steden.

,

den.

Xjveede B^ijgs-landflrekc Jao-

ganfu.

DEG tweede
AN U

krijgs-landftreke Ja o-

paelt ten oofte aen de
vierde krijgs landftreke r«/"//?^f« ; ten

F

noord-oofte aen het Landfchap van
Sucbuen; ten noord-wefte aen de landftiek 2

^^^"' t"-

e

;,
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ftreke der krijgs-ftadt Pexing en aen
de derde landftreke Ciokingfu ; ten

Steden.

Wierd door Keizer Sui Queficheu : onder den ftam Han Tacheu genoemt
zuidwefte aen talifu ; ten zuide aen maer den naem Vuting hceftze van
den Tarterfchcn ftam luen bekoZubiungju.
Yagoan
men.
,
Zy begrijpt drie fteden
Zy bevangt vier Steden Fufhtg,
d'Opper krijg3-ftadr,5;?o en Tayao,
een
landftreke
deze
Tiokio
TuenOpper-krijgs-ftadt
d'
Eertijds was
:

:

steden,

,

,

gedeelte des Koningrijks van Tie» ; \meutnLokiven. Hokio en Lokive» zijn
macr behoorde ten tijde des Stams grote Steden.
H.VI ondct Tecbeu die aldaerde klei1

,

Kamen.

Limtung deed ftichten. De
ftam Tang noemde haer Yaocbeu; maer
den huidigen naem heeftze van den
ftam Inen bekomen.

ne

Vijfde Kyijgs-landjlreke

ftadt

De Opper

ticnfu.

DET

nuten.

i

n-

Denk Kj-jgs-lmciJlrekcCAO-

Grens-fif
len.

I

Deze landftreke ftond

eertijds on- Kamen.

het Koningrijk van Tien , en
wierd , gelijk ais noch
Cintien genoemt.
Zy heeft gene andere Steden onder
der

,

kingfu.
Grens- pa-

C

vijfde krijgs landftreke

E N F U grenft ten noorde
oofle en zuide dicht aen het Landfchap Queicbeu ; ten wefte aen d'eerfte krijgs-landftreke Kiocingfu ; en aen
de vierde /^«//«J^ƒ«.

krijgs-ftadt Yagoan is ge-

legen in 't noord- wefte van de Hoof tftadc lunnan , op de Noorder brete
van zes en twintig graden en drie mi-

len:

Cin-

DEK

derde krijgs-Iandftrcke C l OI N G F U
paelt ten oofte aen
de kleine landftreke der ftadt Pfxi»^ ;
ten zuide aen laoganfu en Talifu; ten
wefte aen de achtfte krijgs-landftreke lungchanfu ; ten noord-wefte aen
ten
de zeltc landftreke Likiangju
noord-oofte acnjungningfu.
De krijgs- landftreke Ciokingfu en
haer Opperftadt wierd, door den ftam

haer,dand'Opperftadt,C/»//f«
bezit zeer vele dorpen.

:

maec

Zejle ^ijzs'lanjlreke Liki-

angfu.

;

K.ime»

DEANGFU

zefte krijgs-landftreke

LiK

I- Gr ent -tu-

paelt ten noord-oofte

en oofte a€n de landftreke lunningTa?!g,C/ocbeu,cn,dooT fuen Ciobino^ ge- fu ; ten zuid-oofte en zuide aen de
noemt. Ten tijde des ftams Han ftond derde krijgs-landftreke Ciokingfu ; ten
zuid -wefte aen d' achtfte landftredezelve onder lungcbang.
ten wefte , noordke lungcbangfu
Zy heeft onder haer drie krijgs-ft
den üoking , d' Opper-krijgs-ftadt, wefte en noorde aen het Koningrijk
Tibet.
Kiencbuen en Xun.
Zy word in 't midden deurfneDe ganfche landftreke leid met
den met den gout-rijken ftroom Kinftromen en bergen befloten.
xa en befloten met dien van Lan-

len.

,

Steden.

;

:

Kamen.

,

Vierde Kyijgs-landjlre

Vu-

cang in

't

wefte.

Han was zy Iitebi ; onder Tang Higenoemt maer van den Stam
Vuheeftze
den huidigen naem beJuen
vierde krijgs-Ianddrcke
T I N G F U paelt ten oofte aen komen.
Deze landftreke heeft zes krijgs- Steden.
d'ecrfte krijgs -landftreke Kiocingfu;
landftreke
fteden,
i/y^/J»^ d'Opper krijgs-ftad.
ten zuide aen de Hooft
,

tingfu.

cbeu

Crens-f»Ie».

Onder den Stam

,•

DE

,

[

Paoxan Lan Kiufin , Linji. Paoxan
en I^» zijn groote Steden.
D' Opper-krijgs-ftadt Likianghid
ganfu.
Deze landftreke was voorhene een in het wcfterlijkfte gedeelte desLandgedeelte des Koningrijks Tien. De fchaps, benoorden de ftadt 7^//.
ftam Han braghtze onder Yecheu.
ten wefte aen Zubiungfu ,
en aen de tvvede krijgs-landftreke Yao-

lunnanju

ünmen.

;

,

,

Ze-

,

,;
,

van Sina, cfTaifmg.

De
Zeyende

I\i'tjgs4a?idjlreke

Juen-

gf

Jefuit Martijn wil deze fladt

en d'omgelege Landflreke voor het
ünchiang van Markus Paulus deVenetiaender gehouden hebben
be-

kiangfu.

;

Creni pa-

"T^E zevende Krijgs- landtflreke wogen door de gelijkenis van name,
•'^JüENKiANGFU een klein ge- zeden der volken en gelegenisder
\

lm.

,

,

weft, pack ten oofle aen de landftrekc der kleine Stadt Sinboa ; ten zuide
aen Linganfu.
Deze landflreke behoorde oulinx
aen het geweil van -S/w^ maer onder
den Stam Tang aen Infeng : wiert onder den Stam Sung door Nunghica in

:

j

j

\

[

.•

bezitting

,

I

genomen

en van den

,

Sii

neefchen rijke afgefcheurt door den
Tarterfchen Stam Jue» herflelt , en
:

i

j

luenkiang genoemt.
Zy heelt , tot haere befcherming

1

;

te^en de nabygelege Koningrijcken
van Tunking en Laos een krijgs-veüingyLopie genoemt: beneven de Op,

perkrijgs-ftadt luenkiang.

Jchtfle I\rijgS'landjïreke

landflreke
wijl het, gelijck Paulus
zeit, naby het Koningrijk van Mien
leid ,en niet verre van Bengale'is. Zy

;

ook , tot geen kleine bevefling zijns gevoelens, meenigtenvan
heeft

olifanten, daer d'inwoonders mede tegen de Tarters geoorlogt en
hen gelukkelijk overwonnen hcb-

ben

want

de noordelijke Landfchappen zijn geen olifanten
en
worden door ganfch5/Ka nergens ten
flrijde gebruykt
dan alleen in het
Landfchap van lunnan en in Kiaochi
of Koningrijk van Tunking. Dat nu
Paulus Uu in plaetsvan Lun fchrijft,
is geenzins wonder
want niet een
eenig Sineefchen tekenletrer is'er, die
Vn luid ; waer om de Sinefen Uu voor
Un gebruikt hebben.
De twee kleine krijgslieden gene groote krijgs fladt onderworpen
:

in

,

,

,

:

Jung-

chanpfu.

,

j

Grcmt<^im.

rA'AchtfteKrijgs-landftrekeJUNG-

zijn Pexing, gelegen in het

-^-'cHANGFUpaeltten noord oofte gedeelte desLandfchaps
aen de zelle krijgs-landllrekel//f/d«^fuQn derde Ook/ngfu; ten oofle aen
Talifu, Mtwghoafu enKintungju ; ten
zuide aen de Landflreke derOpperkrijgs-velling Mien ; ten welle aen

in het zuider

Noorder

en Sinhoa

,

,

byzondere
landflreke. In deze gelijk in de gro:

ieder in een
,

te krijgs-lleden

woonen

,

gers en krijgs-knechten

t'efTens bur-

onder en

,

door malkandre.

Tibet.

Steden.

Verfcheide krijgs-veflingen bezit Knj^s.i
het Landfchap van Lunnan : zommige fl'ns^»ftedcn lungchang
d' Opper krijgs- groot; andere klein
eenige ophaer
lladt ,I^j^, een groote Stadt, Lukiang zelf, en gene andere fladt onderworen lungping: en drie vellingen, /'««^/(•/, pen, dan hacren krijgs-overfle andeXitien en Lukiang.
re gebieden over andere. De eerfie
De Opper-krijgs-lladt lungchang zijnChe/o, Tengheng, Cheli Laochua,
was ecrtijdts deHooftftadt des Ko- Lungchuen Gueiyuen Vantien Chinningrijks GaiLw en Puguei genoemt
cang, Taheu Nieuki Mangxi.
of,volgens zekeren Sineefchen fchryDe krijgsveflingen, welke over ande HooftftadtdesKoningrijks dere gebieden , zijn Lanfang Mopang
ver
Kinchi. De Stadt zelf wicrd gellicht en Mien.
door den ftrij dbaren Keizer Htaou de
De krijgs vefling Lan^anggehietogrondlegger des Stams//^w.
hae- ver zekere grote krijgs- fladt Langkiu
re heerfchappy over de landflreke, onder eenen krijgs-overfle.
om enby den llroom Lanfang geleOnder den Tartarifchen Stam Juen
gen kreegze den naem van Lan^ang
behoorde haere landflreke gelegen
maer wierd aenllonts dacr na om na by het Landfchap van Suchuen , bedatze den Sinefen afgevallen, en den ooflen den flroom Lnkiang of A'a.acn
Koningrijke Lungchang ingelijft was
Pexing; maer wierd door den Stam
lungchang genoemt,
Taiming daer van afgefcheurt.

Dezc

ianftrekc heeft vier krijgs-

:

,

:

:

üamin.

,

,

,

,

-.

,

,

,

,

,

,

Om

,

,

,

,

k

3

Mopang

;:

i6
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De

Landftrekc der krijgs-vefting

Mopang

beflaet het allerweftelijkfte
'

en zuiderlijkfte gedeelte dezes Landfchaps , ten zuid-wefte des Koningrij ks van Mien
na by Pegu en Ben,

gijle.

Zy

behoort , volgens zekeren Sincéfchen Ichry ver, onder het Koningrijk van Ai/(?«, en was wel eerdellelfs
Hooft -Itadt maer wierd door den
Tarterfchcn Stam /uen verwoeft, en
de krijgsvefting met grote krijgs be;

zettingen gefterkt.

Men heeft in deze landftreke, volgens den zelvenfchry ver vele veilingen en (leden.
In de Sincefcheland-kaert worden
omen by Mopang, dczeplaetfcnge,

flelt: Mefigv^^ng, Menq^king,

Menglien,

Mengli, Mengt ing , Mentien Mengco,
,

Mengehang.
De krijgs-vefling Mien

gelegen
verby de

is

een weinig noord-waerts
vcrdeiling des Itrooms Kinxa : werd
eertijds gcfticht doordeSinefen, tegen d'invallen der vyandcn.
Zy heeft onder haervijfandereom
en by gelege krijgs-veftingen als Pa
pe Santihiung Sochung , Mungyang,
Mitien : beneven verfcheidc andere
,

:

,

,

kleine.

Dus

verre van de Landfchappen
des Sineefchen Keizerrijks in 'tal,

gemein en in

't

bezonder.

Wegh'inaet der Smeefde Hooft(leden.

TT7' Onder naukeurig

zijn de Sinefen.in'taenteikenenvandenafflant, of verbeidt der lieden van elkandre.
't Wil niet ondienflig zijn.een wegmaet befchreven by de Sinefen zelfs,
met hunne ftadien te laten volgen
hoewel juift geen volmaekte , van
plaets tot plaets, gelijk deze volken
hebben , maer flechts van Hooftftadt
van ieder Landfchap, tot Hooftftadt
in dezer wijze:

^'

,

\
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(want op

Sincefche ftadien is hier d'onderlinge
afftancof verheid der Hooftfteden,
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:
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,
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Dus verre van de Landfchappen,
dacr in geheel Sina verdeiJt is
ik
ftap vervolgens over tot het befchrijven der Sinefche Sekten Filofofïje
:

,

Gods-dienft, defgehjx van Stroomen,
Meiren Gewallèn Dieren , Letteren en Tale.
,

,

Sekten,

van Sina, ofTaifing.

Seksen
<@

E boeken

Filofofije en

y

der Sinefen, vol-

Sx

^ods-dienfi.

zo dezelve Martijn
word by hen zeker godheid
hoewel met volkomen on-

In deze eeuwe,

gedenken drie
HWn
n^^Sekren, of Leeren op den
aertbodem (want alzoo noemen zy hun Rijk) die zy met een al2;enieinennaeni Sankiuo^&ti^Vi: zonder van andere eeniger mate te weten.
D'eerfte is de Sekte der geletterden,
/«yé/£2 geheten: de tweede der beelden-

getuight ,

dienaers of afgodiften «S/f^aw, volgens
Trigaut of, zoo Martijn getuigt , Foe-

ture de zaligheid na de doot beko-

'

Trigaut,
S'^"^

ge eert;
bewuftheid, hoedanig die zy. Maer
twijfelt deesniet, of de Sinefen hebben ouhnx den waren God gekent,
uit de leere van Noach overgelevert.

'^

,

Ja is geloofelijk zeid hy dat zeer
velen by ouds in deeerfte wet der na,

men hebben want zoodanigh en
zoo groot is het geenby d'aeloude
fchrijvers noopende hunne deugh-

,

genaemt

:

de derde der onfterffèlijken of Epikurifche , Taokiao en , na
iiijo

,

:

,

den en godvruchtigheid na gelaten
dat dit de zake zeer geloofelijk

den cerften oprechter, i<j«za geheten.
De derde drijven al de Sinefen en
;
d reft der (^ebuur- volken die Sinee-

is

,

maekt.

,

Het dunkt hem waerfchijnclijk dat
de Sinefen by ouds, door den hoogften Keizer, .Y^a^»^// geheten, den waren en almachtigen God verftaen
nefen eigen en d'alleroudfte in dit hebben.
Kijk. Deze befticrtdenStaet: heeft
Want aen dien gelijk aen d'opde volheid van boeken, en wort bo- perfte godheid , deden zy offerhanven d'anderegeroemt.
de en llorten gebeden , zonder geDe Sinefen verkiefen de leere dezer bruik van eenige fchilderijen of beelSekte niet; maer zuigen die te gelijk den aengezienzy, die een godheid
met d'oeffèningen der letteren in. over al tegenwoordigh eerden , geOok is niet een der genen die in de loofden dat de zelve, als onbegrijpeletteren blokken, of trappen der ge- lijk vooral de zinnen, door geen
lecrtheit bekomen, die dezelve niet beek aen d'oogen der fterfTelijken
belijden en aenhangen.
kon vertoont worden.
Wijders deze Sekte dient noch
Op de bergen evenwel hebben zy
heeft gene beelden Zy eert eenee- eeniger wijze aen de fclve kerken genige Godheit, wijl zy gelooft datal fticht
daer zy haer aenbaden. En
wathieromlaegis, door dezelve be- gewiffelijk de voorzeide twee letterhouden en beftiert wort. Zy dient grepen X^»^//fchijnen den opperften
ook de geeilion maer met minder eer- Keizer te bedieden ; gelijk de Sinebewijzing, en toedraging vanklein- fen ten tegendeele hunnen Keizer, die
der gezag.
op der aerde heerfcht , Hoangti noeVolgens Martiniu is het van den men: d^t'sgele Keizer.
opperften en eerden maker of fchepOok ontbreken gene offerhanden,
per aller dingen onder al de Sinefen tot verzoening der godheid, 't Zy
wonder ftil ; gemerkt in hunne tale, hoe die zijn mogen; hoewel d'ofl^rdie nochtans zoo rijk is
niet eens handen oulinx meer in gebruik waGodteenen naem heeft.
ren dan heden 's daegs.
Dikwils evenwel hebben zy het
Daer en boven beveftigen deSinewoort Xangti indenmont, waerme- fen dikwils in hun boeken,dat de godde zy den opperrten Beftierder van loozen ftraffe en den vroomen belohemel en aerde of hoogften Keizer, ningen bereid zijn. Veel,het geen hier
gelijk met dien van Hoaftgti den Kei- wel over een komt , fchrijven zy
zer op d'aerde uitdrukken.
van den hemel en aengezien zulx
fche teken -letteren gebruiken: als
daer zijn , de Japan ciers , Koreers,
Tongkinders,Kozinfiners en andere.
De Sekte der geletterden is den Si,

,

:

,

,

,

,

,

,

i

,

\

!

,

I

,

1

I

1

,

i

{

:
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o^ den 7ichtbaren en

fticrdcr

wijl

beuzelingen en onwacrfchijnelijkhe-

den voorftellen, die hierom ook geen
geloofverdienen.
Zoo de Jefuit iWdfr//;» getuigt, hebben de meefte Sinefen een zeker beginfel of oorfprong aller dingen geflelt ; maer in bet zelve te verklaren,
zijn hun gevoelens niet min verfcheiden en verfchillende dan die van
Gr ekfche en Latijnfchc Filofofenin
dit ftuk
tot zoo verre dat byja
na ieder verfcheiden gevoelen zijn
navolgers ook onder de Sinefen

ftaen.

Overal gedenken zyinhunfchrif-

worden by hen Xin

die

;

deze Quet ge-

,

naemt.

Zy

ook zekere onfterffelij-

(lellen

ke menfchen die zy X/»fen noemen,
en willen dat deze op de hoogfte
,

,

kruinen der bergen in welluft leven,
Ook vintmen by hen met weinig van
de bcfchorm-gceften. Tot bewijs dezes om van de reft niet te fprekcn,
ftrckt dit inzonderheid, wijl zy ge
loven dat ieder ftadt in het gcwout
van e:nen der genen ilaet die zy

:

,

|

noemen

;

,

over de Steden en Landfchappen be-

wyzien
lijke

,

:

,

alzoozijn'er andere heime-

die

wy

niet zien.

Deze

het vijf enzeftigftejaerna
Chriftus geboorte, wïi Indien
Sina
dienft

overgekomen
(

ne beelden

;

deze kerken gemaer flechts een bloot

ongerijmt Filofoferen degenen, die, volgende de rechtzinnige
Filofofie der Sinefen
een Chaos of
verwerden klomp tot een beginlel en
aenvang aller dingen ftellen
waer
uit het ÜofTeloos of geeftelijk Oppcrfte voortgebragt heeft
het geen uit
ftoffè bcftaet. Een gevoelen
niet
ongelijk met dat van deStoifcheFi^
lofofen
die geloofden dat God,
even als een eeuwig vuur uit een
rouwe ftoffe den kloot desaertrijks
en waters
de lucht en 'tgeflernte,
en vervolgens de geheele werelt ge,

,

;

,

,

,

in

Min

:

iiiet

By oudswacren

is.

,

,

tegen recht en billik zullen
do.n, met aenroeping van den Befcherm geell der Stadt rot getuigen
en wreker van hun quade gangen.

in

,

m

flaen

,

zy

Fnofofen gevoelen met Demokritm en d'Epikuriften dat alles
door een los geval ontftacn zy. ^nderen, die veel van deze verfchillen;
maer even verre van de waerheidafwijken, willen dat de werelt van
eeuwigheid geflaen hebbe
welke
dwaling te gelijk met den beelden:

,die

de befcherming van den ftaet ga: draf
fen de misdaden van Overheden en
ond^rdanen, die den menfchen verborgen zijn.
Aen deze befcherm-geeften is in
ieder Stadt een prachtige kerk geflicht: waer in de Majcftraten op het
acnvaerden van hun ampt zien by
plecScelijke vervloeking verbinden,

vind.
te der

naem by hen beftieringof heerfchappyeof befcherming der Steden beiekentworr. Want gelijk zeggen zy,
kende Beftierdersgeftelt worden

,

Zommigevande voornaemfteSek-

met welken

;

,

j

,

Chinghoanz^

tijt,

fchict zi)n. Ik

en Heere des Hemels ver-

ten goede en quadc Engelen

wanneer hctzougezeg rechtma''ge, deeenigeonvermaerde, droomcn,
den

noclite

ftofTelijken

krLitsder ftcrren niet kan gepaft worden, zooiszcerwaerfchijnelijk, dat
zy met dien naem den Opperften Be-

j

j

\

paneel of bort
befchreven met Sineefche letteren , in dezen zin
de
Zftel van den Befcherm- geeji der

,

in plaets

maekthadde.
Maer deze Chaos of verwerde
klomp willen zy dat in twee hoedanigheden verdeilt zy
die zy Tn
en Tintg noemen. Tn bediet verhor-

van berden, be<lden geftelt die de
perfoon vanden Belcherm-geeft vertoonen, omden zwcerderstc meerder fchrik acn ie jagen
De rechtmatige geletterd ^n leeren
nivt op wat V ijze de werelt zougegemaekt zijn : wie de maker zy

gen of onvolmaekt : Tang epenlaer of
Ww<jf ^/.wy zullen de beginfelenzeggen. De Sinefen noemen het openbaer
het een volmaekt , en'iandei onvolmaekt ; desgelijx het verborgen het een volmaekt en het ander onvolmaekt.

,

;

,

,

dtr

l4^ereld.

Maer namaelshebbenze

,

,

,

j

}

,

;

Uit

Vil» Sina

Uit deze twee door de zelve met
elkandrc te vermenigvuldigen
willen zy dat vier beelden of tekenen
voortgekomen zijn en weder deze
vier door de twee te vermenigvuldigen, acht vormen: en eindelijk uit de
,

,

:

,

ze acht vormen door elkandre

ver-

vermenging en flrengehn of
zamenvoeging der dingen, er. vo ,rt-

derlijke

->

brenging van het een uu hetanuer.
Ieder dezeracht vormen heelt ten
byzondere wijze of teken waer
door zy afgemaelt en uitgebeeld
worden in dezer wijze.
,

:

De eerfte

meenigvuldight, vier en zefligh tekenen of beelden. Welk een getal
van zekere al u.
Zoo Martijn getuight verftaen
de Mnefcn door de voorzeide vier
vormen
de vier elementen of vier
hooft hoedanigheden, als hitte koude, vocht en droogte. Evenwel valt
hier groot bedenken op ; naer dien
hy zelf bekent, dat de Sinefeh niet
alleen vijf elementen (lellen ; maer
ook zonder de hooft-hoedanigheden eens te kennen de tweede
hoedanigheden, als dikte , dunte,
zwaerte, lichtheid, &c. En de verfcheidentheden der fmaken
uit de
zamen voeging der elementen halen.
Ook vintmen d'aerde, 't vuur en
water in den rang dezer formen.
Maer miiTchien verftaen de Sinefendoor het vier getal dezer beelden
het openbacr voimaekt en onvolmaekt en verborgen voimaekt en
onvolmaekt.
Grooter zekerheid is van d'acht
vormen of tekenen te weiicn dat
door de zelve zekere algemeine dingen, waeraendevoortteelingenbedervingh aller byzondere dingen
hangt, betekent worden: als daer
zijn, de Hemel, Acrde, Blixem, Bergen Vuur Wolken Water en Win
den &c. welke hierom den naem van
vormen niec gekregen hebben wijl

betekent ^(^n He-

:

mel.

•

De

— ^ d'aerde.
derde — — den blixem.

De

vierde

De

vijfde

De

zefte -ZZZI. dewolken.

De

,

tweede

,

,

,

,

~

~

bergen.

het vuur.

De zevende
De

het water.

achtfte

de wint.

,

Van gelijken word het verborgen
voimaekt met twee dubbelde ftre^ en
uitgebeeltals" ~.het verborgen onvolmaekt met etn eenigedoorgefnede flreep aldus
het op< nbaer voimaekt, door c en eenige duorgaendeftrcep
het openbaer onvolmaekt door twee evenwijt van
malkandre ftaende ftrepcn
:

:

:

,

,

.

En

,

verklaren de Sinefen nitt alleen

dootftrepen; maer ook door getalen
de geheime niflen dezer beeltcniiïen :
in dier maniere dat een het eerfte Tang
is
twee, het eerfte Tn en alzo vervolgens. Maer negen w ord gczeit het
opperfte en volmaekfte Tang; tien het
alier onvolmackftc Tn te bevangen.
Derhalve zeggen zy dat her getal
:

,

,

zy zonder

:

,

maer hierom
buiten twijfel
wijl zy door hetgee
ftelijk opperfte
gelijk de Sinefen
fpreken gcmaekt zijn.
Eindelijk fchijnen de Sinefen door

,

deshemeiS, een, drie, vijf .zevenen
negen is dat van de aerde, twee, vier,
zes,achr tien. Te weten den hemel

flofïezijn;
,

:

,

,

worden oneflen getalen toegevoegt,
die, te zamen gevoegr vijf en twintig
de vier en zeiligh beelden niet an uit maki n het voimaekt getal des hedcrs,dan de rcft dtr bezielde en onbe- mels ais 1 3. f. 7- 9. maer d aerde
zieldedingen en aengcnamen ver- worden vijl even getalen toegefchre,

,

,

:

.

,

fcheidenheid aller dingen te verftaen.
lot meerder verklaring dezer duiftcre wijze van fpreken
fVaetaen te
merken dat de Sinekn door deze
rekenkunfligc vermenighvuldigingh
niet anders verftaen. dan etn won-j
,

,

ven, die te zamen gevoeght dertig
maken, hetonvolmaektgetalder

uit

aerde, als 2. 4. 6. 8. 10. Meer andere dingen van dezeltofïcn begrijpt
het boek Teking; dan fla die over om

;

niet te wijtlopig te zijn.

L

2

Ein-
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worden ook ieder derji;:ï« eiefchale rle Hemel op geipj^aen
en zeftig vormen of tekenen by xvierd z'an het ivit, de Lucht Water

Eindelijk
vier

:

|

,

en Vuur : van het geel ofdoir,d'aerde,en
\al het ander op het aertrijk gemaekt

na door de zelfde verfciieideftrepen
uit-gebeeld; hoewel in dier wijze,

|

dat ieder teken zes ftrepen heeft, ten
deele doorgaens heel , ten deele ge-

Het ander gevoelen fielt : dat
de Wereld zeker groot menjch zy Banio
xvierd.

|

,

de kleine Wereld zouden noemen : dat van dezen
menfch ofgroot e Reus , dit gevaerte der
Wereld voortgekomen ivare met het
hooft in den Hemel: de iivee ooqen in de

hy hen geheten

deelt.

Ook heeft ieder teken een

byzon-

deren naem en byzondere kracht:
en fchijnen de Sinefen door deze
ftrepen niet anders willen te kennen
geven, dan hoe veel een iegelijk vorm
of teken van de twee voorzeide beginZelen 2« en 2 j«^ ontfangt. tnaengezien, by voorbeelt de Hemel zonder

Zonne en Mane
;

,

onvolmaektheid is , word d<ses
te dezer oorzake met drie doorgaendsheele ftrepen uitgebeeld, die
de volmaektheid te kennen geven,
Het zelfftc is van al de reft te verftaen.
dat de Sinefen een iegelijk
te weten
teken, na de verfcheiden vermenging of koppeling der beginzelen
door hele of gedeilde ftrepen uit beel-

\

I

den.

[

Noch hebben de Sinefen, beneven

'

A'oc/;i«t-/;/»a, en andere volken
ecn ander vreemt gevoelen vanden
oorfprong der dingen. Tevveten,zy
willen dat de Wereld zeker ai geweeft
zy cnuitdefchale, de Hemel: uit
hetwit, de Lucht, uithet geel of doir
en zulx ge't Aerdrijk onftaen zy
fchiedeinhet midden der nacht, by
winter, op het konfte der dagen.
Ook drijven zy dat eerft de Hemelen
voltooit waeren: daer na het Aerdrijk
en hier na de geeften en
vaft raekte
eindelijk de menfchen voort quamen.
KndexQ,mzx. dt Kochincbiners Mo\xden ftaende dat de Wereld zeker
groot dier of menfch of reus zy, wiens
hooft den Hemel: oogen de fterren
hair, de bomen en kruiden benen, de
en diergdijke,i
metalen verbeeld
't geen van dit groot en Werelds dier
de voorzeide /"//ö/ö/é'»by brengen.
Beide deze laetfte gevoelens ftelt
Chriflofoor Bur
in zijn verhael van
Kochinchina , met de volgende woor-

die van

:

,

.

[

,

j

\

:

;

,

,

,

dententoone:
Twee gevoelens

zijn by hen fjan het

maekfelder Wereld: een is dat de Wereld
gemaekt zy van een ai welk zich daer
na geheellijk zoodanig uitbreide, dat
,

het vleejch in d'aerde:

,

,

,

:

de henen inde Bergen : het hair in de
Kruidenen Bomen : de buik in de Tjte te
uitflrekken: en in dezer maniere naukeuriglijk te voegen al de ledematen met de
werking en de zamenfielling des menfcbelijken lichaems aen het maekjel en
cieraet van deze Wereld.
Voeg hier ly dat uit den drek van dezen Reus al d andere menfchen qemaekt
waren die zich daer na door de Wereld
verfpreid hebben.
Behalve deze hebben de Sinefen
verfcheide andere ongerijmde gevoelens, omtrent de voortbreng, bevvaringegbcftieringder natuurlijke din,

,

,

ivy

,

alle

:

dien

,

gen.

Voorecrft drijven zommigen dat
de Wereld in den beginne uit water
gemaektzy, en, na een groote beweging, uithet fchuim en bellende
Hemel, en uitdedikfte en onderfte
deelende Aerdezou voortgekomen
zijn.
Gevraegt, wie in den beginne
de beweging in dit water gebraght
heelt, geven zy tot antwoord: dat
in het water een kracht van zich zelf
,

bewegen gcftortzy. Weer gevraegt,
van wien het water die kracht ontfangen heeft
beantwoorden dat met
te

,

of men hier behoorde ftil te blijven ftaen
en de zake
niet verder t'onderzoeken.
Zeker Sincefch boek, getytelt z'j»
de Natuur, heeft wonderlijke dingen
van de uuren. In het zelve wort de
nacht en dag, gemenelijkdcnatuurlijke dag geheten, na de Sinecfchewijze in tualef uu^cn vcrdeilt, hacr bcgingenomen vande middcrnachtal:
en uit de zelve uureri d'open ondcrgang der vvcrek gemaekt met aen ieder uure tien duizenten achthondert
jaren te voegen. Indien zy voor jalacchen

,

even

als

,

,

ren.

,

van Sina, ofTai^»^.

«ƒ•

ren, zoo veel maenden ftelden, min- deze wateren van Noachs water-vloec
der zouden zy mifTchien van de af op de vlakte van Sinj blijven ftaen.

waerheic afwijken. Voorts beweert
het zelfile boek , dat de hemel ter
twalefftcr uure, (by ons de middernacht,) daerde ten een uure namiddernacht: daernademenfch ten twee

ennadehogep!aetrentocge2akr,'cen

;

j

zy miflchien van Noachs water-vloet

1

at,

,

de killen der llromen, door het gewelt des waters doorgclpoelt, of door
het op werpen des zants toegeftopt,

1

uuren gemaekt zy en eindelijk Ta,
de bcruchifte Keizer by de Sinefen,
ter zefte uure by ons ten tvvalcf uure
's middags geboren vviert. Zoo deze
tijtrekcning met waerheit gefterkt
was de Sinefen zouden hunnen oorfprong boven de troifeaelouthcit der
Egyptenaers en Chaldeen reiken.
Men vint'er , die zeggen dat van
herbouwen der wereltaftotaenden
¥ilo[oo^ Konpt driemael hondertzeven enzeftig duizent jaren verlopen
zijn. Het zelfde boek, getytelt van
voegt'er by dat ter negen(/e Natuur
de uure, by ons de zefte na de middag op den gehelen aertbodem grote
ontfteltcnis aller dingen en ordens
zou zijn grote oorlogen, Rijks oproeren en hier door 's Lands plagen,
totdat allesweer totzijnen Chaosof
verwerden klomp keerde waer uit

hetwaterinhunioopdocnftiihebben
"
""
flaen: waer door he"t ten bedde
quam
uitrijzen
en aller wegen de vlakke geweften van SIna onder water
zette. Het zy hoe 't wil,Keizer ra gaf
zekeren ^uen volkomen magt om
de wateren na zee toe af te leiden, of
binnen oevers en dijken te bedwingen. Dannaeenvruchtelozenarbeit
van negen volle jaren, 'tzy uitonervaernis in dit (tuk, of uitonmagten
verzuimenis
wiertdees daer over
door bevel des Keizers aen den halze

,

'

^

,

,

,

,

,

,

i

[

|

,

geftraft.

,

Daer na ftelde Keizer Ta eenen
der over dit werk

,

:

,

len
smtvloct.

,

om

uit te

die groter ervaernishad

,

gehoorzamen het
wateruitganggaf, of binnenkillen be-

naerftelijker te

!

,

floot.

wil-

zy dat'een uur na den middag is,

an-

voeren,

en eindelijk.
door eens anders ongeval

geleert

1

,

het voortgekomen was.
Deze eeuwe , die wy beleven

'

'

,

!

ofeen weinig later
Van den algemeinen Water-of Suntvloet wort by de SineefcheSchryvers
veel ge wachs gemaekt: maer geen van
deflelfs oorfprong en oorzake. Waerom tot noch duifier is of het Noachs
Waier-vloet dan of een andere byzondere onder de Sinefen geweeft zy
gelijk by ouds die van Ogyges in Athener Land : van Deukalion, in Theffalie.
Dit is zekerlijk bevonden dat de Sineefche Hiftorie van den water-vloet
niet verre van Noachs water-vloet af-

Namaels beval Ta dit werkacnJTr,
zoon van Quen. Dees door 's vaders
exempel wijzer geworden floeg het
den tijd van dertien jaren met zoo

!

i

,

,

,

wijkt ; wijl die ontrent drie duizent
jaren voor de gemene tijdrekening

groote naerftigheid ga, dat het eintot het grootüe welvaren der
delijk
ingezetenen door hem tot volkomenheid gebragt wierd. Mcnzeithy
indien tijd dikwils zijn huisvoorby ,
en nooit daer aen gong om genen
tijd te verliezen, tot uitvoeren van
,

,

,

'sKeizers bevel.
Gewiflèlijk is dit een wonderwerk:

enwcetmcn

niet of zijns gelijk in de
ganfche wijde Wereld te vinden is.
Men vind noch heden daer af kentekenen by de Sinefen want grote
:

bevaerbareftro men zijn door gelijke
des Heilands begint.
grote killen afgeleid geheele bergen
Onder de Regering van Keizer Ta, doorgegraven: elders poelen en Meidie des jaers voor 's h eilands geboor- ren droog gemaekt op andere plaette twee duizent drie hondert zeven fcn,met het opwerpen van dijken, waen vijftig begon te hcerfchen lag een ters tot Meiren gebragt groote Arogroot deel van vJ/w onderwater, in- men in twee of drie vlieten verdeelt,
gelopen, zoo zeker SineefcheSchry- ofna zee toe afgeleid vvaer door een
wijt en breed
vcr getuigt, door eenen water-vloet. groote vlakte lands
:

:

,

:

:

,

Zoo

Martijn liever gelooft

,

vvaeren

uitgeftrckt, te voorfchijn

L

3

quam.

Wat
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Wat dc hooftftofTen of elementen

Eiementin.

;

de Sinefen Hellen een getal
van vijf: als metael, hout water,
aerdeenvuur. Men zeit zeker 5«i, de
derde Vorft , voor den algemeinen
watcr-vloetinv9/«^ deze ieere uit het
befchouwenderfterren en van onze
werelt allereerft uit de Sineefche Fi-

belangt

reeds te voore gezcit

is
voor \ve2ensof zckre algemeinc dingen gchaelt uit de beelden, gehouden worden. Daer en boven voegende Sinefen
aengemerkt by hen de meeni,

,

,

,

,

hemelfche lichadeze zelffte ele-

gerlei invloeing der

,

|

men

in d'aerdlche,

mentenaen de planeten ofdwael-flerDees bevond ren toe te weten d'aerde aen Sahet hout aen Jupitcr
het
het vuur in de lucht te zijn. Zeker turnus
Sineefch boek, Xuking fielt in 't kort vuur aen Mars het water aen Merj

lofofie geleert heeft.

,

:

:

:

j

:

,

de Filofofie van d'clementen in volgende woorden ten tone.
Daer zijn vïjj elementen : het ivaler,
vuur hout , metael en aerde : het wa,

ter bevochtigt en klimt tieenvaerts

:

het

;

vuur droogt en klimt opivaerts : het
hout wort recht en kromgenoemt. Het

\

metaelisuitrekkelijkenglathaer :d'aer-

i

deontfangt zaet en geeft vruchten : het
bevochtigend en neerdalend geeft het
zoute : het droog en opwaerd-klimmend het bitter : het recht en krom

maekt het zuure

:

:

i

het bijtend of fcherpe : het
,
zaet -ontfangen de en vrucht - gevende ,

glatbaer

i

I

het zoete.

Deze

\

de hoedanigheden der

zijn

vijf elementen.

Het woort van elementen of hooftop tweederlci wijze te verwant zy worden genomen of
beginfelen der vermengde licha-

flofïèn

ftaen
als

is

:

men, of alsdeelen

:

:

het uitrekkelijk en

:

kuur: het metael aen Vcnus. Door
dekleure verflacndc Sinefen Venus.
Evenwel zijn de namen dezer
dwael - fterren onder de Sinefen niet
in gebruik dewijl zy deze fterren tot
noch opdezcn dag metdezelfftenamen , daer mee zy d'clementen be
dieden
want zy noemen Saturnus
defterre der aerde
Jupitcr de fberre
deshouts Mars de fterredes vuurs:
Vcnus de flcrre des metaeis Merkuur de fterre des waters. Al het
welk fterk bekrachtigt,dat de Sinefen.
door den naem van Element, geheel
iet anders verftaen
dan onze Filofofen. Niettegenftaende het gevoelen
van vijf elementen, van o ver lang by
de Sinefen ingewortelt, zoo hebben
zy nochtans ook berecht van de Ieere
onzer vier elementen bekomen, door
het uitgeven van zeker boek, by den
Jefuit Matthys Ricciiu in 'tSineefch,
welk by hen niet alleen met grote be-

i

derwerelt.

,

j

worden d'ele- geerte aen^enomen maer ook dikmenien by de Sinefen niet genoo- wilsherdrukt is.
men waerom zy ook van de verJa namen eenigen zoo groot een
menging der elementen, nochte van behagen daer in dat zy aen Riccius
In den eerften zin

;

[

1

:

1

,

de hoofthoedanigheden iet gefchre- verzochten om in de zelve onderven hebben maer hebben een getal wezen te worden ; ftaendetotftomvan vijf elementen, na deverdeiling mens toe in het leeren over d'Europider werelt door hen in vijf delen , in- fche Filofofie verwondert,
Deze Ieere fpreekt van de belogevoert. Of omin'tkorthetgevoelen der Sinefen klaerlijk t'uiten zy ninge der goeden en quaden ; maer
zoo d'aenhanger dezer fekverftaen door het woort element wel die
maer niet de be- te fchier willen wort in dit leven
d'eerfte lichamen
ginfelen der eerfte lichamen.
gegeven, en draeit op den bedrijver
Dan waerfchijnelijk fchijnt te zijn, of op zijne nakomelingen na verdat de Sinefen gcenfins door dit vijf dienfte.uit. Aend'onfterflelijkheitder
getal der elementen verftaen, die wy zielen fchijncn d'ouden naulix gedoor ons vier getal. Te meer dewijl twijfelt te hebhen want van die gebet vuur, d'aerde en 't water by de florven zijn en in den hemel leven,
Sinefen onder de voorzeide achtvor- maken zy dikwils
ook lang na de
men geftelt worden ; die niet voor door, gewag. Wijders, dc hedendaegd'eerfte beginfelen ; maer , gelijk fe geletterden leeren , dat de zielen
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van Sina , ofTaifing.
te gelijk met de lichamen of een weinigh daer na uitgeblufcht worden.
Waerom een iegelijk hier door met
Gode gelijk kan worden wijl hy een
en het zelve met hem is.
Hoewel degeletterden gelijk geeen opper en eenige Godzeit is
heid erkennen , 200 bouwen zy
nochtans voor haer gene kerk, nockte verordenen eenige andere plaetfe
om haer daer in te dienen:
ook hebbenze by gevolgh gene
Priefters
of Keiken-dienaers: gene plechtelijkegebruikelijkheden,by
allen t' onderhouden
nochte gene

Wat d'ofTerhanden belangt,zoo wel o/^/;*„rf,.
groote alskleine die doen de Sinefen
5,^^^
zeer veel: en befchikt ieder, 't geen
hy wil of om beter te zeggen 't geen
hykan, na macht en vermogen. Zy
doen ofïèrhanden aen de vier faizoenen des jaers aen den hemel, zonne,
mane, aen de meefte planeten of

]

,

,

Tri£/iiit.

,

.

,
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,

,

\

dwael fterren, en vafte fterren aen
de aerde, bergen vier gedeelten der
wereld aen de zee ftromen mei-

!

,

,

\

I

,

daer men zeit zy aengedaen worden. Dit zietmen klaerlijk
in andere offerhanden, die gedaen

ken

i

Zy hebben ook

,

ren, poelen, &c.
Hoewel in'erdaet deze offerhanden meer ter eer e van de geeften zijn,
die over den hemel, ae^de en andere
dingen gebit den dan aen deze za-

t'over-

treden.

,

,

,

,

geboden, zonder zonde niet

,

:

,

,

%j

genen kerken

zelfs

,

voogt
wiens ampt beftaet in het
vc-klaren en uitleggen der lcere,en in worden: gelijk in d'otfei handen van
de genen te ft affen,die tegen dezelve een huis keuken fchip, ftandaerts,
gezondigt hebben. Weshalve daen- voor die ten oorlogh gaen, endierhangers, noch in 't openbaer of hei- gelijke dingen gedurende de welke,
gene woorden noch gebeden geflaekc
meiijk getyen opzeggen of zingen.
Maer zy willen dat het ampt van worden dan aen de befcherm-geeaen dezen Keizer der hemelen te of- ften dier dingen.
feicn, en hem te dienen, alleen den
Veel meer zijn 'er <^it oflerhanen deurKeizer toebehoort. En zoo iemant de doen aen beelden
deze ofTèrhan de in 't werk ftelde , hy luchtige mannen, wienter eeremen
zou als een rij x- verrader en herover tempels doet bouwen, en beelteniffen oprechten, ter gedenken is van de
van 's Keizers amptgeftraft worden.
Zuenchio de vijfde Sineefchc Kei- groote en merkelijke dienften die
zer die des jaers twee duizent vijf zy den lande bewezen hebben.
en noch heden
In den beginne
hondert en dertien voor Kriftus geboorte ter heerfchappije had, beval 's daegs, waren deze phch ten, die hen
,
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,
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j

,

|
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,

,

i

1

kiartijn.

,

,

,

,

allen

bewezen worden, niet dan een

zette kerkelijke gebruikelijkheden

en erkentenifle en deze offerhanden
niet dan aenbiedingen of opdragingen en enkele plechtelijkheden.

onderdanen deneenigenenopperllen Keizer des hemels, met geen gebaren te eeren daer en boven
dat niemant zou geoorloft zijn dan
aen den Keizei ofTe. hande te doen.
de hooge achtingen achtbaerheid der priefterlijke waerdigheid,
als boven de welke by hen niet hooger geacht was, wilden zy die alleen
aen den fcepter gehuuwt , en door
genen ander dan door den Keizer bedient hebben. En is dit tot noch toe
in gebruik gebleven
want ook heden 's daegs is alleen den Keizer geoorloft aen Xattgti, dat'sopperften
Keizer
t'olTeren, met verbeurte
van den hals voor de genen, diezulx
uit reukeloosheid zouden beftaen
te doen.
,

:

j

:

Namaels is het graeu, uit dom en
onwetenheid de zelve komen aen te
,

Om

»

fchijn

,

bidden, gelijk heiligen en aen te roepen, en hen diergelijke eere aen te
doen.
,

!

j

.

j

\

,

doen deze gefchenken of offerhanden aen hunne voorouderen
waer van zygewoonelijken debeeltcnilTen bewaren, oftenminftc hebben hunne namen gv.fchreven in deze
plechtelijkheden. Zy maken gewoo-

Zy

nelijkvan zes met eerbiedigheid gewag te weten van dien die d'eerfte
geflachts
is en gelijk het hooft des
van den vierden en derden grootvavan
der, van denover-grootvader,
:

,

|

|

i

den

-i

,

:

Befchryvhig des Keherrijks

g8

den grOot-vader en vader. Byaf-fter- ven, x.^ Pekin^txvNanking, pracliti
derwaerds de
ven van de vader des geflagts of huis- ge tempels gedicht
om
Keizer in perzoone gaet op de vier
gezin, word d'orde verandert
rang aen een ander te geven, die in faizoenen des jaers te weten, inde
zijn plaetfe volgt derhalve die voor lente zomer herflT: en winter, om
hene de vierde groot- vader was niet zijne ofïerhande te doen. By belet,
meer gerekentword-.ten einde altijds fchikt hy eenen van de grootften des
rijks in zijne plaetfe.
niet meer dan zes zijn.
De grooten en hoog-getijtelde heeDeze gefchenken en plichtelijkheden zijn dan niet om eigentlijk te ren offeren aen de bergen , llromen,
fpreken, offerhanden, ingeftelt ter enmeiren.
aengezien
Edelen en Bevel - hebbers aen de
eere van hunne magen
zy niet gevoelen dat al hunne magen vier faizoenen des jaers, enaeneeen voor-ouders goden of heiligen nige delen van d'aerde en aen bergen.
Aen d'anderen als aen beelden
zijn
maer is dit flechts een bewijs
van erkentenis, en een eere diezy huis-goden en geeften offert een ieachten aen de genen fchuldigh te der die wil welk gefchiet op gezette
'ten
zijn die hen het leven gegeven heb- tijden en byzondere plaetfen
zyby wijle zy zich na de plaetfe en
ben.
Het geen zy ten offer hefteden gelegentheid moeten voegen gelijk
degewoonelijk- wanneer men zeil te gaen heeft, gezijn zekere dieren
flegeiten, verkens, koeien, hanen en fchied de oflerhande ten zelvenda
hoenderen onder het gevogelt ook gen en zelf op het fchip of op den
vifch, na hun welgevallen. Zy offreren na by gelegen oever. Dusverre Zeook ftukken van vleefch en zeer medo.
dik wils het hooft: als mede rijs, plukWijders, in deze Sekte is nietbegranenen wijnen uit rijs getrokken. ruchter, en 't geen zich onder allen, te
Wanneer de Keizer offerhande doet weten van den Keizer zelf tot aen
komt het befte deel voor de Manda- den geringhften onderdaen wijder
rijns als hooft des geflachts zoo het uitbreid, dan de behoorlijke lijkftaeteen ander perzoon van ftaetis, de ge- fien en gebruikelijkheden die jaerfchenken worden onder de magen lix aen d' ouders en voorouders geverdeilt. Anderen van middel-mati- daen worden.
gen ftaet, die gewoonelijk gekookte
Zy willen dat hier in hun gedienIpijze ten ofl^r brengen, nemen de ftigheid en gehooorzaemheid be^eive, na de offerhande, na zich
ftaet, te weten, degeftorvene voor
docnze herkooken en toebereiden, anderen gelijk zy fpreken te geom daer mee goe cier te maken.
hoorzamen als ofze noch by den
Daer en boven worden meenigten lijve waren. Hoewel zy niet geloovan andere dingen geoffert, alsftan- ven dat d'overledenen de voorgedaerts, gout en zilver-doek
of la- ftelde gerechten nuttigen of ook die
ken aen de zonne, geit, gefneden van noode hebben maer zeggen
papier, root, wit of verguit, na eens dat zy deze wijze van gedienftigheid
ieders ftaet en gelegentheid
welk hierom bewijzen wijl zy door geen
op deflagvan een gom aenbrantge- ander middel hunnen liefde 't henfteken word
Zy doen alle zonder waerts fchijnen te kunnen doen blijonderfcheid oflerhande en daer zijn ken. Ja zoo de meefte bekrachtigene dienaersbezonderlijk tot deze gen, zijn deze gebruikelijkheden
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bedieningen geftelt.
De Keizer alleen mag offerhande
doen aen hemel, aerde, zon, mane dwael en vafte fterren zoo een
ander het plechtelijk deed, hy zou
een rncikelijken millagh begaen.
Ten dien einde zijn in beide hoo,

:

meer tot gunfte der levenden dan overledenen te weten,
op dat de zonen en andere groove
luiden zouden leeren op wat wijze
de levende ouders te gehoorzamen
zijn die zy gezien hebben
fchoon
overleden door de voornaemfte en
ingevoert

,

:

,

,

,

,

,

wij-

Tügmt.

.

vm Sina
wijfte luiden

met 200

cfTatfing.

gj,

weten, of verwaerlooft worden. Zy
verwerpen den ongehuuwden ftacr,
en ftacn het trouwen van veele vrouwen toe. Zy hebben in hunne boeken
een heerlijk gebod van liefde: Doet
eenen ander niet 't geen ghy niet wilt,

veel gcdien-

ftighedcn geëert te worden.
Enaengczien zy in d'overledencn

i^xNt.

,

, ,

de minfte Godheid niet erkennen
nochte van hen iet verzoeken of hopen, zoofchijntdit eerbewijzen aen
de doden buiten alle afgoderye te geTchieden.en mifichien ook zuiver van
alle fniet van waengeloof te zijn.
Ten offer aen den Keizer des hemels, heeft de Keizer twee prachtige
Kerken een in de Hooft-ftad Peking,
en een in d ie van Nanking. D'cen is aen
den hemel toegewijdrd'andereaen de
aerde. In defe deed b3'ouds de Keizer
in perzone ofïèrhande; namaels zijn

,

dat u zelven gefchiet.

Wonder, zoo
hoog zy de godvruchtigheid en ge-,
dienftigheid der kinderen tegen d'ouders verheffen
niet minder de getrouheit der knechten tegen deHee:

ren:en eerbiedenis van jonger tegen
ouder. Ja is by de Sinefen gebruike- Uanijn
lijk en een bewijs van eerbiedenis en '"fi"'-^'"'^gedienftigheid der kinderen regende
ouders, dat de zoon nooit tot hooger

,

,

d'achtbaerfteMajeUraten getreden en flachten aen den
Hemel en Aerde offen en fchapen in
groten getale beneven het bewijzen
van veel andere kerkelijke gebruike-

trap van waerdigheid opklimt, dan de

in deflelfs plaeife

vader

,

:

waer om, zoo de zoon door

zijne verdienften tegen denftaetee-

nigeeere bekomt, die den vader niet
heeft mogen gebeuren te bedienen
De voornaemfte Maje- hydeiltaenftonds dezelve, 't zy wat
lijkheden.
ftraten alleen en grooren des Rijks het is met den overleden vader gelijofferen aen al de geeften der bergen kelijk.
Aldus deed Keizer Cin, die
{Iroomcnen vier geweflen van dezen des jaers voor de geboorte des Heial; en is geenenbyzonderen perzoon lands, twee honderteen en twintigh,
geoorloft dezen dienft te doen
metgemeine bewilliging voor wettiDe geboden dezer wet fijn befchrc- gen Keizer vani'/;7i7verklaert wierd,
ven in het vier-boek van Konfut, d'op- zijnen vader, fchoon reeds overleden,
rechter dezer leere, en in de vijf boek- den eerften Keizer van den Stam Cin
banden der Leere
en men heeft noemen, en zich felven den tweeden,
geen andere goede boeken van die daer nochtans C/» d'eerfte oprechter
floffè, behalveneenige uitleggingen
desStamsC/«was.
Over't toekomend is deze lereniet
over de zelze boek-banden.
Het doelwit van deze Sekte der bekommert zy leert alle, zoo inwenGeletterden daer al haer onderwij- dige als uitwendige deugden naerftezincT op oogt, is de algemeine vrede lijk te oeffenen
welk gedacn moet
en ruft des R.ijks:beneven d'onderrig- vvorden,om'tgoedefelfvan de deugt:
ting van huishouding en die van ee- of om zich zelf, zonderaenfchou van
ncn iegelijk tot de deugt. Ten welken eenig ander oogmerk. Doet zeggen
eindcfy zeergedienftige lefTen geven, zy, deugt, zonder eenigebelooninge.
die met het ingeboorne licht en Chri- De deugt felve voldoet zich. Niet is in
flelijke waerheir over een komen.
deze wereld fchoonder dan de deugt.
By hen worden vijf zamen-huwinWijders gemerkt deze Sekte niets
gcn geftelt waer in al de leering der van 't geen fy verbied of beveelt,wclk,
menfchelijke gedienftigheden en plig- nopende een ander leven, tot de zaligten begrepen ft aen. Deze zijn die van heid noodwendig te geloven is, zoo
den vader en zoon:man en vrouiHeer fmelten veele deze hun 6ekte en de
en ondcrdaen: van ouder en jonger twee andere in een, en laten zich dunbroederen onder malkandre, en einde ken een grooten gods-dienft aengelijk van makkers of evengelijken, en nomen te hebben zo zy gene valfchtijt-gcnoten.Zy zelfs aileen,gelijk zy heid verwerpen. Dat deze een Sekte
voorgeven hebben dezezamen-hu- zy word by hen geloochent; maer alwingen bekomen, en willen dat die leen zekere Academie of hooge fchoby uitheemfche volken, of niet-ge- le,ingevocrt tot beftiering des Rijks.
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En

dat de
Akade
willekeuren en beveelen van
demie (cenigc zeer weinige uitgezondert) van den Chriften Godsdienft verfchillen , maer ontfanght
veel- meer van dezelve zeer grooten
byfland, en komt tot volkomenheid.
d' Oprechter en uitlegger dezer
Sekte, is gewcefl: zeker A'ö«/«^ anders
Konfufio , by de Sinefen Cumzu en by
de Tungkinders Khou Tu geheten
de Prins en grootfteder Sinefche Fiis

't

zoo verre van daer

land, leer-meeftergemaekt, en bediende dat opcnbaer ampt met zoo

,

grooten

vlijt ennaerftigheid, dathy
kort de zeden des lands in een beter veranderde
nam zeer veel misbruiken wegh en kunftenarijen van
luiden, dieelkandrc bedroegen in-

in

:

,

,

:

,

lofofcn.
in het vijf

:

hondert en een en vijftigfte of volgens /i///)i' Marin in het vijf hondert
en twee en twintighfte jaer , voor
onder Keizer
's Heilands geboorte
Ling in het aeloud Koningrijk van
Lu heden de tweede Landfireke Tencheufu des Landfchaps van Xantung
inde vierde kleine ftad Ceu. if\ldaer
zijn aen den zelven veel Kerken gewijd, uitdankbaerheid.by de nakomehngen
tot gedenk- teikenen.
,

,

I

,

!

'

,

,

,

wakend op onderlinge

ook

rijkeningevoert.

Des volgenden

zijne graf-ftede,

zeer prachtigh gebout.
In zijnen ouderdom van negentienjaren, nam hy in het Koningrijk
van Sum,dzQr zijn vader de landvoog-

dyfchap overhad een vrouw ten wijve kreegh by dezelve in beteerde
jaer eenen zoon vergenoegde zich
met een eenige vrouw en hield voor
onbetamelijk , na 'slands gebruik,
byzittcn nevens haer te nemen. Ja,
verliet ook deze namaels, om zekere reden, en leefde ongetrout, buiten gezelfchap van een andere vrouw.
Dit deed hy zoo de Sinefen zeggen,
te dezer oorzake, om des te vrijer en
,

(

,

.

tot zeke-

ren Filofoof Lantan
die zich by den
Keizer Aing bevond, en hootde de Sinefche gebruikelijkhcden en wetten.

:

1

j

,

'

:

wende hy
;

,

Des

hondert en negen,
voor 's Heilands geboorte, wierd Aö»fui in het KoningrijkI«, zijnvaderjaers vijf

de waerdigheid van Kolao verheeven.
Te dien tijde waren de Filofofen
weinigh geacht. Wel toonde Konfut
aen verfchcide Koningen zich zelven en zijne Filofofie om t'onderftaen
of iemant hunner zijn gevoelens wilden omhelfen; maer daer
dees ellendige man heul zocht te vinden kreegh hy niet dan fchinip en
fpot
hy wierd van de luiden dier
eeuwe fchimps-gewijze dwael-hond
genaemt, die zijn huis niet en weet.
Konfut was vervallen in droevige
tijden , in dewelke alles in den gloed
van oorlog ftond, zoekende de kodie den Keizer afgevallen
ningen
waeren, hun recht met de wapenen te
halen. Hier door was geene liefde tot
de Filofofie hier doorkreeg Konfut
verdriet, wanneer hy zagh aldaer zijn
arbeid vruchteloos uit- vallen. Dies
,

Filofofiegevat had, begaf hy zich, op-

gewekt door het gerucht,

hy tot

,

:

verder zijne Filofofie te kunnen uitbreiden , met by de Sinefen om her te
trekken , zonder t'huis behoeven te
blijven, om vrouw en kinderen.
Wanneer hy op zijn drie en veertigHe jaer reeds volkomen de Sinefche

jaers wierd

,

:

,

gedienftig-

heden. De zelve zeden heeft Konfut,
na zijn voorbeeld, in eenige gebuur-

,

heeft 'er

,

,

,

Men

zonderheid van koopluidcn maekte gelijke maten en gewichten
leerde dienfligheidt van de ouders te
voeden en begraven. Beval den mannen oprechtigheid getrouheid in alles, en andere uitftekende deughden
te volgen
maer de vrouwen eenvoudigheid zedige zeden en kuifheid. Niemantnamop, 'tgeenhy op
den weg vond dan diehetverlooren
had. Waerdoor endoor meer andere
dingen hy te wecgh braght, dat'tgeheei rijk niet dan een eenigh huifgezin fcheen te zijn eendrachtigh en
:

,

Dees wierd gebooren

't

1

I

1

'

dien tot zijne leerlingen,
, daer in hy de ge-

fchreef de boeken

voelens zijner leere begreep, die hem
edel en beroemt by de nakomelingen
gcmaekt hebben. Hy verliet nietalleen de koningen en hovcn:macrzijn
exempel volgden veel andere Filofolen van dien tijd na.
Niet

:

.

,

,
,

:

va» Siüa ofTaifing.

o

,

Niet weinigen hunner namen hun
verblijf ten platten lande en op de
bergen om den land bou ga te flaen
andere geheten zich uitzinnigh te
:

,

i

voort het zaet in de aerbe te fmijten.
Konfut, hierover byZ«/« vermacnt,
fprak ik hen een menjch : ik kan het gèzeljchapdermenjcben niet ontberen en
my met Ae heeften verzeilen. Midler:

,

omnietbenootzaekttezijn den
godloozen Koningen te dienen en uv;/e zal ik vlijtelijkte iveege brengen,
daer door in oprpraek te komen. De zoo veel in my is om hen tot deugt te lokzaek fchijnt te vereifchen een o{\ ken. Hier mheftaet alles. Zoo de wereld
twee exempelen dies aengaende, ten die ombelfde:zoozy goede ivetten envertoone te flellen
betering toeft ont zy zou d'onderwijzing
zijn,

\

,

j

'

,

,

i

Wanneer

wagen,

ran andere F ikfojen nochte-^jan mijne
Koninghrijk van Zu quam inrijden
Filofofieniet van noode hebben.
gebeurde het dat zeker Filofoof, met
Ter zelffter dagen volghde Zulu
naeme Siey by een iegelijk voor gek Konfut maer langzamer, dan hy hem
gehouden onder het gaen, voorby kon involgen. In het voortgacn ontzijnen wagen aldus zong
moete hem een oude man met een
O feni.xl O Fenixl Hoe verreu nu broot-mantje en kruk in de hand.
de vroomheid ontaert. V Geen ghy tot Dees gevraeght of hy Konfut gezien
noch toe gedaen hebt is onberijpelijk. had > gaf tot antwoord
Zie wel voor u dat al ivatghy voortaen
Maer ghy lieden , <://? Konfut hoort
doet ook treffelijk is. Ga ga ten hove zijtvaneen zeer logge loomheid envan
uit.
Die na grote eere ten hoveftaen, genen arbeid. Ja kent ook den naem der
na
groote gevaren.
vruchten niet die ghy nuttigt. De leerflaen
Dees Siiy was een der Filofofen
lingen zijn den leer-meefter gelijk.
die voor de quade Koningen vluch
Tot wien Zulu zeide O oude man
te, wanneer hy hen zagh in de bedit wat Jpaerzamer en matiger gejproftieringh de geboden der Filofoiie ^^«. Zoodaer gene Filofofen engeleerde
verwaerloofen.
luiden zijn het is gedaen met de rechtDoor deze woorden dacht Siey vaerdigheit en met alle deughden. De
rechte heftiering van Koninghrijken en
Konfut tot zijne Sekte te trekken
/ionfut, te

in het

i

,

;

'

j

,

;

j

,

,

,

,

,

,

:

,

:

j

;

,

,

Maer zoo dr-x Konfut vanden wagen
geklommen was, om óiej te fpreken,
verliet dees

\flaeten is teniet gegaen

Waer op de grijzert antwoorde:
Zijt ghylieden dan zoo noodig aen den

hem aenftonts.

Een weinigh daer na ontmoete hy \ftaet? Wat is dan, zegh toch, waerom
by eenen vliet twee huisluiden, die ghy d' algemeine vrede door een loome
het land bouwden de een Chang en
d'ander Kien genaemt. Konfut onbe-

vlucht verlaet

wuft, waer hy door kon waden, zond
Zulu een zijner leerlingen om na het
ovérgaen te vrage. Chang gevraegt,

vooghden vereenight. Koom hier hier
Filofofen zonder de welken quanfuis
de rechtvaerdigheid deucht en zelf

:

,

,

en niet liever de twee-

drachtige herten der Koningen en Land,

,

,

,

,

,

vroeg weder wie op den wagen ge- eindelijk de ftaet niet flaen kan. Maer
en verftaende Konfut. iet anders is het , welk u op de vlucht
voert wierd
Het is zeide hy Ao«/«/nietonbe- gedreven heeft. Ghy haet d'eer-roving
en ft:hantvlekking. Fraei Filojojifch gewuft waer hy door moet gaen.
Keerendetoen Zulu zich tot Kien, fproken. Maer ghy bemint meer uweivraegde hy op een zelve wijfe.na den gen voordeel. Die vluchten atjje moe,

,

,

,

,

'

doorganghdes

vliets.

A/f« defgelijx

[

verltendigt van den naem van Konfut:
De geheele wereld zeide hy gaet ten
val: want wie zalhetherhouden of verbeteren ? wanneer ghy eenen Filofeofaen,

ftellen

hangt, die god-vergeten menfchen zoekt.
Volie ons liever ,

,

,

zijn fchantvlekken

op ipet te zijn

,

wy die quade menfchen,
der
wereld fchuwen.
en quade zeden
Na dit gezeitte hebben voer hy

,

ten en kunnen den vervallen ftaet her

1

,

,

en houden

zoo zy goet geweefi zijn.

Zoo quade luiden alleen hy de Koningen
gebleven zijn, hoe zullen wy ons in de Koningrijke» goede zeden kunnen beloven.
Diergelijke meer zou men kunnen bybrengen, maer dit zy genoech,
om d' ellende dier tijden aen te mcr-

M

2

J^en:

:
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ken:

in

rfes

leeraer des ganfchen Rijks. Ja,Vv'ij-

dewelke d'aeloudeeenvout

derSinefen, en liefde eener rechte
regeeringgeheellijk verflaeuwt was.

!

Hierdoor wroeten de Koningen,
die van de Keizeren afgeweken wa-

,

verlieten veelen

grooteryver,
koningrijken
beter Ilaet.
Eindeh'ik

t

;

hunner met

Konjut, desjacrs

ren te derven.
Hy heeft zoo de Sinefe fchrijven,
ondrie duizent leerlingen gehad
uitvan
der deze twee en zeventigh
gezochte leere: en twalcf der uitgele-

;

,

,

:

zenfte Filofofen, datis, met allerlei
leere rijkelijk begaeft: waer onder
Tenhoef, gebooren des jaers voor
geboorte vijf hondert
's Heilands
,

;

,

,

en twintigh

,

:

voor de geboorte des heilands, vier
hondert vier en twintigh in zijnen
ouderdom van drie en zeventighja-

vier

,

opgerecht hoewel flechts maer
een binnen de wallen waer in zy
van de Pagoden of Kerken verfchilt,
die in een zelve ftad veel in getale,
en op vele plaetfengeilicht worden.
Tot dezelveftaetde toegang niet
nochte vooreenen iealtijts open
gelijk: maeralleen hebben de geletterden of geleerden deze vryheid
en voorrecht hoewel niet dan op zekere dagen. Ten tegen- deele, de K erken of Pagoden ftaenaltijdsenvoor
eeneniegelijkopen.
Aldaer woid de leere en boekeu
van Aü«/«/ door dopper-hoofden dezer plaetfe verklaert hoewel, zoo

menfchenen
uit wanhoope van een

quam

volgens Martijn is
ter eerevan Aonfut een heerlijke en
prachtige Akademie of hoogeSchooIn ieder ftadt

Ie

te gelijk
,

kenalde bevvijs-redendcrtegenltreversvoor deze vier woorden, hy zelf
heeft' gezeït.

ren, niet dan na krakeel en oorlogh.
Wanneer de Filofofen tegen deze
onheilen geen middel willen te vin-

den

Kehenijks

;

geen openbareSchoolof
Akademiein ói«^7 is welker meefter
de voornaemfte de boeken van Konfut aen nemen te
7>-/g<7«/wil,

:

was: by Konfut om d'uitflekende verklaren. Maer ieder burger van
fraeiheid van reden en zonderlinge vermogen heefteen Schooleen leerkennis in zijne Filofofie, boven an- meefter binnen 's huis voor zijne kinderen. Inde zelve Kerke word ook
dere bemint,
Hy was, zoo S e me (Jo getuigt, een d'eeiftegraet der geletterde gegeven;
man van goede inborfl, zeer gene- gelijk inde hooft-ftad van ieder landgen tot deught, voorzienigh, diep- lchapdetweede:enin derijx-fteden,
zinnig en een groote lief-hebber van Pe kingen Sanking. dedeide.
\o\gens Seme do zijn in alle fte'tgemeene beft. Hy wort noch heden onder de Filofofen met den by- den openbare Tempels gefticht, en
naem van den allergrootften ge- zijner geheugenis toegewijt: die op
naemt. Hyisin zeer hooge achting zekere tijden met groote pleclitelijkword voor heilig
heden ge-eert worden. De voorby de Sinefen
leerraer
des
naemfte onderdezeis, dat op nieuwvoor leer-meefter en
rijks gehouden, en zijne boeken die jaer, wanneer onderzoekingen gehy gefchreven,en fpreuken die hy ge- daen worden de nieuw - getijdeide
fprooken heeft,gelijk orakelen opge- alle te gelijk hem gaen eerbiedenis
nomen: ja, alwatvanhemgezeitis, doen, en hem voor huune meeller
gelijk voor een goddelijke zake ont- erkennen. Zijnenaefte magen genieten inkomften, en voeren den tijtel
fangen,
Hoe hoogh Konfut by de Sinefen vanC/'«r/)f^, zoo veel als die van Margeacht is, en hoe groot een gezagh quis of Hertogh hier te lande. Het
deffelfs boeken word toegedragen, opper hooft der ftad, daer hy geboblijkt hieruit, wijl 't by hen eengru- ren wierd,isaltijds een uit zijnen huiwelis. ietvan'tgeenhygezeitofge- ze. Zoo dra die van zijnen bloede gefchrcven heelt in twijfiel te trekken booren worden, hebben zy byzondeof te veranderen. Zy houden hem re voorrechten des Keizers, en zijn
voorden allervolmackften Filofoof by eenen iegelijk ge-eert ten aenzien
eeren hem voor leer - meefter en van hunnen voor-vader.
,

,

:

,

,

Martijn

',

hifi. Sinic.

,

'

Zj

, ,

:

j
Martijn

Ati

Stnc/if.

Zy maken hem

geen beel
renis: maer Hellen alleen den naeni
inguide letteren aen de voor-gevel,
der hooge School ten toone. Zoo
ter eere

\

,

ke, of

in plaetfe van het beeltenis is
de naem met veigulde letteren van
anderhalve voet groot op een tafereel gefchreven. Terzijde llaen de
beelteniHen van eenigen zijner leerlingen, die de Sinefen onder de heiligen
hoewel van lager orde , gebragt hebben. Wacr uit niet duillerlijk
te giden is
dat AV«/«/ by hem niet
in plaets van eenen God; maer flechts

\

;

j

j

i

,

,

,

te fchijnen.

van Kon-

,

:

,

'i

is, altijdts uit def-

'

,

I

nakomelingen groote en byzondere voorrechten en alleenlijk hierom, wijl zy uit
Konjut herkomfligh zijn en worden
by eenen iegelijk over-hoog geacht.
£n fchoon federt zoo vele eeuwen,
delijk genieten al zijne

\

\

,

:

by

ven, zoo ueel te xerder was de deught
van Konfut weg: hoe meer ivy dezelve
doordrongen
des te vafier en endoordringhaerder waszy. Wanneer ivyhaer
op V eerfte gezichte waerdeerden ,Jcheen
zy gemein en nahy tezijnimaer vernamen
die aenjionts zeer verre van ons ajgelegen te zijn : onze meejler leerde de menIchen fraei en met orde : maekte geduuriglijk onze wetenjchap minder enftelde hekrioptelijk al de zeden ten toone.
ik wenfchte dikwils van zijne leere af te
wijken : maer kon niet. ik deed mijn
;

welk noch bloeit, bezit altijts
gelijk door erf-recht, de waerdigheit
van Koningje hoewel door gunfle
der Keizeren. Daer en boven moet
d'opperfte Overheid der Stadt, daer

genomen worden. Einde-

-.

,

tegen hem als d'eenigfte leer-meefter des ganfchen rijks
ondankbaer

geboren

metname Yenyveni zy komt

dan vertaelt door Martijn van woort
tot woort uit de Sineefche tekenen,
om de kracht des Sineefchen ftijlste
zien op dezen zin uit
Hoe hooge r (zeide Tenyveni al zuchtende en kermende) wy d' oogen ophie-

,

in Konjut

Het zal ter zake zijn een korte
lof-rede te laten volgen gefchreven
kort na zijne dood door zekeren
leerling,

tot

felfsftam

liegen.

,

'

getuigenis van een dankbaer herte
voor de leere van hem ontfangen zo
veel delTelfs deught en geleertheid
fchijnen verdient te hebben, om niet

De opperfle des geflachts

:

J

,

jut

^

-.

,

Martij!!

p

heid te beurt gevallen dan miflchien
hier te lande allen den geletterden.
Miiïchien zal iemant zeggen de
Sinefen hebben nooit anderen Filofoof gehad dan dezen
dies geen
wonder,zy dien zoo groote eereaengedaen hebben. Dan onwaeris dit:
want zeer veel andere zijn'er by ouds
geweeft en noch heden zijn'er andere. Noit is evenwel iemand tot
dien trap van geluk zaligkeid opge,

I

j

htjl. iihic.

ofTaifwg.
,

Trïgaut getuight, ftaet zijn beeltenis
op d'aenzienelijkfle plaetfe der ker-

met dien ft-plegingge-eert word,

,

,

1

'

wiflelvalligheid der fortuin, groote

uitterjie hefle

om

,

iet te verftaen

wenjchte verder voort te gaen

:

,

of

want

niemand kan tot de deught vanKonhK
geraken gelijk niemand ly een ladder,
hoe hoogh hy zy ten hemel kan klimmen
Dees Konfut Prins der Sinefche
Filofofen, wiens leven noch by de
Sinefen in waerden en welen is,
heeft al de fchriften der oude Filofofen in vier groote boek-banden in or,

verandering in 't rijk gefchiet is, nooit
zijn evenwel de voorrechten dezes
geflachts verkort. Zoo groot een zorge dragen de Sinefen voor het bewijzen des weldaets tegen den ge-

,

,

,

nen, vanwien hun voor-ouderende
geboden en leiïen der leere en Filofo- de gebragt enzelf een vijfde uit den
grond nieuw ontworpen. Al deze
fie ontfangen hebben.
Wel iswaer, d'onzen de Sinefche vijf boek-banden worden by de SineFilofofen verre in wetenfchap over- fen meteen algemenen naem Uking
inzonderheid in die gene ,o{Feh/m volgens Sc medo, gehelen.
treffen
Fl e t e er ft e bo ek is Je k ing o f Techim
welk in de betrachting of kennis algenaemt,
dat's hoek der verandering:
üesniettegenftaendeis
leen beftaet.
dezen eenigen grooter eereby de Si- welk door zekere ftrepcn en beelnefen, en ook grooter voordeel voor den, zijn leere voorltelt. Men heeft
zijneigen zelfs, door zijne geleert- 'er veel van de voortteeling en vergank3

TrignM.

,

'

i

:

'

,

!

i

\

,

j

j

M

Martin
'"""
'J
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,

!

j

Keizerr'ijks

gangkelijkheidin van het nootlot,
en \vaer-2eggery uit 's hemels loop,
defgelijx van eenige natuurlijke beginfelen.
Maer armelijk en flecht
worden deze dingen aldaer voorgellelt, zonder d' oorzaken en bepa-

voor zede-vormers of leer-meefters
der zeden uitgeven behalve dat het
den lezer met eenige dingen van
klein belang bekomerlijk te vervolgen tot een walge is. Het handelt
ook van den gods-dienft wel en ern-

lingen van 't geen zyvaft (lellen, tot
bevefting byte brengen. Zoodanigh
by na al ^'andere boeken der Sinefen

ftelijk.

:

zijn.

:

,

,

Het vijfde boek een werk eigent,

;

Ingrootewaerdeisditboekby

de Sinefen

,

|

om degeheimeniflen. die

zy willen daer

in

verborgen te zijn

j

:
j

vervolg zal blijken,
Het tweede boek is genaemt Xur
king dat 's leere der boeken of boek
der leeringen.
Onder Keizer Xun die des jaers
twee duizent twee hondert en acht
gelijk breder in

van Konjut,

is Chincieti

:

't

j

i

I

,

\

digheit

't

geen van hen te fchuwen of

volgenis, na eens ieders verdienfte, ten fpiegel der nakomelingen.
Het oogmerk van Konjut was de

te

,

,

ftrijdende koningen

voor Kriftus geboorte, na Keizer Ta
begon te heerfchen zijn allereerfl:
zoo de Sinefen zelfs getuigen de hiftorien der Sinefenidefgelijx het boek
Xuking begonnen. Dit is een korte
hiftorie van drie aeloude Keizerlijke
geflachten. Wel noemt zy niet al de
Keizeren van al de geflachten maer
en voornamelijk de
flechts eenigen
vroomen, halende hunne wijze fpreuken en brave daden op.
De aenvang dezes boeksis Keizer
Ta: vcrhaelt daer na en verklaertde
wijzen van landbeftier welk de oude
Keizeren plachten te gebruiken: handelt ook veel van de willekeuren
wetten en plcchtelijkheden door de
eerfteSineefche Keizer uitgevonden.
Het derde is een boek van gedichten Xiking geheten welk in rijm de
,

,

zijner

eeuwe

van krakelen en andere boosheden
af te brengen, met hen de lelijkheid
der ondeugden en fraeiheid der deugden voor oogen te ftellen.
Behalve deze vijf boek-banden
zijn noch door twee of drie Filofofen,
te weten Konfut en deffelfs leerlingen of volgens Semtdo eenfdeels
door Konfut eenfdeels door een anperen Filofoof Menjiu
verfcheide
diergelijke geboden hoewel zonder
orde defgelijx fpreuken om de zeden rechtmatigh te beilieren eerft
zich zelven daer na het huifgezin
en eindelijk het rijk tot deught te
ftellen in eene boekband te zamen
gebraght. Deze boek-band, wijl het
vier boeken behelft
word de vierhoeken genaemt.
Deze negen boeken zijn d'aller,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

i

,

,

gehecten,
alsof men lente enherfft wilde zeggen. Hy ftelt daer in verfcheide Koningen ten toon, zoo wel goede als
quade laekt ofprijft.zonder eenzy-

lijk

j

nature der dingen gevoegelijk verklaert, en de goede en quade daden
der Keizeren ten toone ftelt. Volgens
Semedo is het derde boek een poëfije
deraelouden, gefchreven ondereen
verbloemderlei wijze van fpreken
rakende de verfcheide toe-nijgingen

j

i

,

en zeden der menfchen.

Het vierde boek is
dat 's boek der heufcheid en zeden.

mate voor.

niet ongelijk

\

,

die zich

men vint daer in
voorfchriften van geboden der zedekunde , die niet vveinigh den rijke
Dies is by d' aeloude Keizereneen
wet ingevoert en beveftight door
het onderhouden van veele eeuwen,
dat die by de Sinefen een geletterde
wil zijn, en daer voor gehouden worden uit deze boeken nootwendigh
,

>

den geenen

zamen gefmeet.

,

!

,

Het is door een Stoifche ftrengheid

te

gewillelijk,

te ftaet komen.

Liking geheten,

le

En

|

'

Dit behelfl: de gewoonten zeden, en
al wat het ftuk van heeufcheid raekt.
By na is geen 's menfchen doening,
hoe germg ook of hetfchrijit de zel-

,

naald'andere
j

,

aert

die men inde boekerijen der
Sinefen te vinden weet, en daer uit by
eerfte

i

i

I

de grond-regels van zijne geleertheid
te fcheppen heeft.
En het is niet genoech den rechten
zin van den text uit deeze boeken
te

vj:n Shtü, efTaifing.

j, ^
doorivy dewetenfchap bekomen, wat te
doen en wat te fchuwen is.

maer moeten ook, welk
zvvaerder is
van ieder fpreuke op
flaende voet bequamelijk kunnen
fchrijvcn
hierom moet een iegelijk
dit voornoemt Vier-boek om zulx
te kunnen doen, van buitenen lecren,
en op zijn duim weten.
te vatten

;

,

,

Door deze wetenfchnp

,

Keizer Hiaou

beflieren ivy

onze raetjlagen : door deze volbrengen
ivy de wil dat 's de iver kingen van beide , zoo dat ivy niet gevoelen noch ivil-

:

,

I

len

,

't

reden

heeft in het vijfde
jaer zijner regeering al deze boeken,
,

en zy het gel/j kmatigh met de

Hier uit ontftaet ook de vol-

is.

mae ktheid van lichaeme en zinnen en
,

reeds door zijnen vader , na de brandftichcing gevonden , in 't licht gebracht, en geleerden over ieder geHelt, cm den inhoud der zelve ande-

;

in alle uitterlijke handelingen een be-

quame
,

|

ren te leeren en verklaren.

gejieltenis uit de deught welke
noitzou voortkomen, indien zy niet uit
een goed gemoed, gelijk uit een vrucht,

bare moeder

bloeit.

}

YolgcnsSeme^o is alle natuer- en
Deze grond-leere der Sineefche Fizede -kunde der iinefen, die zy op lofofie behelddebeginfelen, middealle hooge fchoolcn leeren, en daer
len, en recht-fnoer of onfeilbare reuitzy flofiencmen, om teleezenof gel en nuttigheid of voordeelen (welfchrijven in de onderzoekingen der ke eindelijk daer uit ontdaet) der volgeletterden
in deze negen boeken
maekthcid.
begrepen
behalven zeer veele uitd'Eerde beginfelen dervolmaektleggingen en verklaringen
hoewel held worden hier gezeituithetingedes niet-tcgenftaende niet meer dan boorne licht t' ontdaen welk door
een is, die al gemeenlijk door 's Rijks vlijtige aenmerkinge van natuurlijke
wet aengenomen wort zonder het enaengeboorne zet-regelsontdeken
geoorloft is die te wraken of tegen en tot volkomentheidgebragtword.
te fpreken in openbare befcheiden of Aendonts worden hier op de midfchriften
ter oorzake zy zoo veel delen bygevoegt, te weten, de ken,

j

,

:

:

;

;

,

,

,

:

|

krachts

en

gezags heeft

,

nis der dingen (welke de rechte za-

de

als

den en queekfelen der befchouwige
Filofofie zijn) en de volmaektheid,
zoo wel van de werkingen als van de
wil de beginfelen der zedige Filofofie. Maerderechtfnoer of onfeilbare

grond- text zelf

Dezakc fchijnttevereifchen, een
weinig van zijne leere, behalven het
geen te vooren uit Trigaut by gebragt is
uit de Sineefche hiftorien
van den Jefuit Mart/jfi ten toon te

,

-

,

,

regel van beide, word hier de Reden
genoemt nameUjk dat wy niets zul-

ftellen.

De grond -leere
heele Filofofie

len gevoelen nochtc willen, dan het
geen met de reden gelijkmatig iS. Endelijk worden de bykomende voordeelen
met de volmaektheid van
lichaem en zinnen uitgedrukt.
Dingen ge wiflelijk, die nader o verdenking verdienen.

van Konfuts ge-

word getrokken

uit

de eerde fpreuke des eerden boeks,
en luid deze aldus:

,

;

De

groote leere , of leere vangroote
mannen n hier in ge Ie egen dat na
,

,

,

,

een ieder zich zelven volmaekt gemaekt
heejt

,

Voor

anderen ook volmae kt mae kt, ten

maektheid zijns

dat

zelfs l>e(laet hier in,

een iegelijk het natuurlijk licht in zich
ontfleeke en klaer

maeke

,

om

•

j

,

\

merken, dat

te

dewerkingh zou bedaen,

die na d' allerbede en volkomende
deucht gefchiet ; maer dezelve begrijpt

,

,

daetaen

,

flechts in

I

al-

zoo van de wet der natuure en van de
geloden van natuur ingeboren , niet af
te dwalen.
Dewijl dan dit zonder de
waere kennis en ivetenjchap der dingen
niet gefchieden kan zoo heeftmen zich
hierom op de Filofofie te leggen. iVaer

al

deSineefen de hoogde volmaektheid
in geenerlei wijze binnen zoo enge
palen befluiten even als of dezelve

einde alzoo alle menjchen het eenig.dat 's
het opperfte goedybekomen. Maer de vol-

zehen

,

:

ook daer en boven

d'allervol-

\

komendc kennis der natuurlijke dingen; zulx het hooghde goet, of de

\

\

,

hoogde volmaektheid

,

indien

wy na

dendijl der Europer Filofofcn willen
fpreken.

Ai^"-"}"-

;

:
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behulp der reden, even als door den
glans van 't ware licht t'oordeelen ,
ofhet waer ofvalfchis, 'tgeenergezcid word en of het quaec of goet
ten einde hier
is 't geener gefchiet
door ,welkdcnatuurlijke reden leert
en toont dat goct is
dat waer
mag omhelft en behouden worden;
en 't geen zy oordeelt, dat valfch en
quaet is mag ganfchelijk mifprezen
en verworpen worden.
Maer hoe het licht den menfch
tulTchen
van natuur aengebooren
de duifternis dezes fterffelijken Ievensopgefpeurt, ontdekt en bekent
geworden is , ontfouwen de Sinefen,
in het voornoemt boek van de zeden,

de volmaektheid des ver-

,

ftants en wille bevangt.
Maer de gantfche leere

,

volgens

gevoelen van Ko»fnt, beftaetzoowel
in het ontfteken des natuurlijken
lichts
als in de aenmerking der algemeinekenniflen, die denmenfchvan
natuur aengebooren zijn.
Beide deze dingen drukt ook ze-

:

,

ker Sineefch fchrijver

van de zeden

,

in zijn

,

boek

,

met deze woorden

,

menjcben volmaektheid heftaet
en dat
in het natuurlijk licht te kennen
uit

:

,

's

,

,

te volgen.

belangt het eerft, denSineefche Filofofen is niet verborgen, dat

Wat

het vernuft of reden in den menfch
even als een licht is, waer door 's menfchen verftant, in het onderfcheid der
dingen te vattenen t'oordelen ver-

beknoptelijk op dezen zin
Die in den beginne het licht der natuur wilden door - vorffchen hebben
,

,

licht

Die trachten een

eerft een rijk opgeregt.

word.

Want gelijk het licht van een kaers
d'oogen by donker helpt en te recht
fliert, opdat de menfch waer hy te
gaen heeft, voor zich kan zien, zoo
kan het verftant, alleen door dit middel de duifterniffen, daer mee het betogen is, verdrijven en verjagen.
In gclijker wijze geenzins eenige
kleure kan gezien worden, dan door
middel en behulp des lichts alzoo
vatten wy ook, doormiddel van het
natuurlijk licht de kennis van het
waerachtig en onderfcheiden al wat

met d'aller befte wetten en willekeuren te temperen en regelen hebben hun
huifgezin welbeftiert. Die hun hui/gerijk

,

,

hebben zich
zelfs na de regelen en geboden der deugt
aengeflelt. En die voornamen geheel en
al na de reden te leven hebben het bin-

zin recht wilden beftieren

,

,

,

nenfte

,

namelijk denflaet des herten en

desgemoeds met grooten
,

vlijt

en naer-

ftigheid te recht geftiert. Die zochten
uit den herte alle befmettelijkheid te

'

:

'

bannen, hebben deffelfs begeerte en een
zekeren drift van t omhelzen entefchuen ten dien einde zich
iven gebooden

,

,

valfch

,

,

is.

,

Hierom

tufTchen het waerachtig,
gehuifveil; in 't vernuft of de reden,
en tuffchen 's menfchen verftant zoo
is

bevlijtigt^om d' oorzake en nature

|

van ie-

der dingte kennen.

Zeker geen onhebbelijke reden, en
waerdig om in de herten van eeniegelijk geprent te worden,
En ftelt niet alleen de Sinefche,

,

groot een over eenftemming,dathet
verftant, 't geen de reden bewijft
valfch te zijn, zulx niet voor waerachcigkan oordèelen en 't geen de
reden toont fchandelijk en quaet te

!

}

maer ook onze Filofofievaft, datuic
deze algemene kenniffe en natuurde voorftellen
zijn, het verftant dat niet kan voor lijke voorwetingen
en flot-reedenen des werkenden of
eerlijk en goet navolgen.
De menfch bedroogen met het oefeningen verftants gemaekt worwant dat het natuurlijk licht
valfch voor waer te kennen, valt en den
dwaelt te deezer oorzake, wijl hem zoodanig moet ontftcken en bebout
het valfch even als het waerachtig te worden dat het nooit van de wet der
natuure
en van de geboden die den
voorekomt.
Derhalve, om niet bedroogen te menjchenvan natuur aengebooren zijn,
worden heeft hy noodig met het beveftigt Konfut in zijne voorzeidc
:

,

'

,

\

:

I

,

j

,

,

j

i

,

oog
waken

des verftants fcherp te zien en te

en de vcrfcheidenheid der
reden t'overwegcn, om alzoo door
,

1

reden.

Deeze

natuurlijke

niet anders,

gebooden zijn

dan delaften of bevelen
van

:
,

va»

SmJ

van het recht, welk van den aenvang
der wereld de hoogfte Godheid in
de herten van alle menfchen geplant, gefchreven en ingeftort heeft
want hierin bevinden wy dat de natuur zeer voorzichtigh geweeft zy
met ons van alles overvloedelijk te
waer mee de menfch
verfchafièn
om rechtvaerdigen eerlijk te leven,
kan begaeft worden.
Tot dus verre van de beginfelen
en oorfprongh der volmaektheidt.
De middelen die den menfch zeer
na aen de volmaektbeid brengen
ftaenby Kotifut onderden naem van
JVaer door , zeit
Filofofie begrepen
iveten
men
doen en mat
wat
hy wy
men fchuwen moet. Hier door (lieren
wy OHze raedjlaegen te recht en volbrengen onze wil zulx wy niets gevoelen nochte willen , dan dat met de
,

,

:

,

,

,

;

:

,

ofTaiJing.
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kenis, of gelijkmaking van

Gode ge-

noemt hebben.
Eindelijk fchieten over de toeko-

mende voordelen en andere ontallijke nuttigheden die by Konjut in de
voorzeide grondt Icere met deze
,

woorden gedacht worden
Hier uit ontflaet ook de vclmaektheit
van lichaem en zinnen en in alle uitterlijke handelingen eenhequame geflelte,

nis uit de deugt

,

welke nooit zou voort-

komen, indien zy niet uit een goed gemoed, gelijk uit een vruchtbare moeder
bloeit.

Dan datmen niet alleen zijn eigen;
maer ook de volmaektheid van andere moet zoeken te wege te brengen, leerenniet alleen de groote Sineefche; (gelijk de woorden yzn Konfut getuigen)

maer ook onze

Filofo-

fen.

Volgends Trigaut, komen opnicu
en volle maen al de Stadts Majeftraderheid gemelt
waer van 'teen op ten in de kerk of fchoole van Konfut
en 't ander op de wil by een, verzelt met de nieu gemaekte
het verftant
flaet het eerfte behoort tot de ' be- Bakalautefen om hem hunnen leerhet tweede tot de meefter met gewonelijke eerbewijfchouwelijke
oefenige Filofofie, die beide, vol- zingen en kniebuigingen
ook met
de
waskeerfen
tot
en
gevoelen
der
Sinefen,
reukwerken
t'eeren.
gens 't
De zelve Majcftraten offeren aen
volmaektheid hoognoodig zijn.
Wonder wel komen deze midde- hem op zijnen jaerlixen geboortenlen met die van de Platoniflcn o- dag en op andere gezette tijden verver een waer door men tot de vol- fcheide difch gerechten met groten
maektheid geraekt aengezicn Pla- toeftel, tot getuigenis van dankbaerto , even als deSineefche Konfut ge- heid voor de leere,die zy in zijne boedoormiddel
dreven heeft datmen door twee din- ken gevonden hebben
gen tot Qf volmaektheid kan gera- der welke zy allermeeft; hun graden
ken eerltelijk door de kennis van of trappen in degeleertheit en achthet allervolmaektfte wezen (by hem bare ampten van Majeftraet in den
word deze kennis de waere wijs- ftaet bekomen.
Dan zy zeggen voor den zelven
heitgenoemt) wanneer dit wezen in
begrepen
gene gebeden op nochte bidden of
al zijne deelen en wezens
en verftaen word. Ten twede door verzoeken iet van hem; maer gefchiet
de gelijkmatigheit, hy Plato de ware op een zelve wijze gelijk te voore
van d'overledenen gezeit is.
deugt genoemt.
Zeer waerfchij nelijk is volgends
Hier in wijkt evenwel Plato van
Konfut; wijl, zoo Konfut wil,door deze Martijn dat Konjut den waeren God
middelen flechts de gantfche men- gekenthebbe want te dien tijde wamaer vol- ren by de Sinefen gene beelden en
fchclijke volmaektheid
gens Plato, kan door de zelffte mid- dienaers der zelve. Zy eerden een
delen ook de goddelijke volmaekt- eenigen hemel. Ook heefthy zelf bcheid bekomen worden. Zoo hoog veftigt, dat het vernuft ons van den
na den voorgang hemel ingeftort is en dat in den heis by zommigen
deze
volmaektheid mel is, zonder gen:alte, hetallervolPythagoras
van
verheven dat zy dezelve een gelij- maekfl:e en opperftezy.
reden gelijkmatig

is.

Twee dingen worden

hier inzon-

:

:

i

Omtetn-

flativa.

,

:

,

:

''

1>

Praaica.

,

,

,

,

:

,

:

,

:

:

,

,

,

,

,

:

:

:

,

,

,

N

Da et

:

.

Befchryving des Kelzerrijks

98

tam dier genoemt, welk niemant beledigt niemant quaet doet ja die hem doo-

Daer en boven beleed Konfut,d2ii de
quaden van den hemel geltraft worden en hy zelf zoo hy quaet quam
te doen, van den zelvcn flraffc te verwachten had. En mccgeenfchijnen
waerheidkan gezcid worden dat hy
den hemel, beftaende uit ftofïè, heeft
die den hegemeent maer dien
zich tot
mel door hem gellicht
een zetel heeft verkooren- Want
geen Filofoof heeft oit toegcllaen
dat ons vanden hemel, die met oogcn gezien cnaenfchouwt word, de

fen een zeer bevallig en

:

,

,

,

den niet befchadigt.
Hier uit bevcÜighde dees Kriften
Sinees
dat het koppel- woord, waer
mee by ons het Lam Godes betekent word door Kilin in 't Sinees
kon verklaert worden.
Dewijl dan zelfs de tekenen des
jaers,in het welk /vi//« gedood is,en de
,

:

,

,

,

;

,

,

,

naem

des jaersür/;;^xi« met het geen,
in het welk Kriftus na verloop van
vier honderten vijfenzeventig jaren

redelijke of vernuftige natuur inge-

,

volkomen overeenkozoo gifle hy hier uit, dat dit

gebooren

wcrde.
Zoo de zelve Martijn wil , zou
KonjHt ook de komfte des Heilands
voorzien hebben
volgens bewijs
van zekeren Sinefen Filofoof, hoewel Kriften geworden, uit de laetfte
l^^reuke van zijn boek Chuncieu
Dit bewees de Sinees den Jcfuit
Martijn uit de volgende gefchiedenis,
ftort

men

,

is,

bekent zygewecft.
Wijders dathy gew^eenthad was
een drift des gemoeds, metblydfchap
overftolpt
waer mee hy
op de
komfte des Heilands, door iC///» betekent , getroffen wierd.
Dat Konfut daer na niets gefchrcven , en zijn boek van de (lichting der
Koningen begonnen en niet heel
voltooit hier ge-eindigt en gezeid
hebbe dat zijn leere ophield betekende de komfte van den waren wetgever, die oorlogen en alle oproeren zou ftillen, voor wien alle Filofofen en zekten zouden wijken. Dat
eindelijk A'//i«gedootwaere, hier uit
had hy miflchien de doot des Heijaer /:ö«/'«/

,

,

,

:

boek aldus verhaelt
word In het negen en dertigfte Jaer
van Keizer Kin ( welk was het zeven en vijftighfte jaer Kettgfin van
de zeven en dertigfte zonne cirkel)
die des jaers vijf hondert negentien
voor Kriftus geboorte op den throon
trad
hadden de jagers of wilt-fchutten van Koning I« by geval, buiten
de wefter poorte der Stadt een zelt
zaemdier, met name Kilin ; (hoewel
flechts met dien bekent by de Sinefen) gevangen en gedood.
Het wierd by hen voor vaft gelooft, wanneer een dier van zoodanig voorfpook gezien was, dat daer
op een helt van groote heiligheid
die in zijn laefte

,

,

:

'

,

,

,

,

]

,

|

,

,

lands beflooien. Inzonderheid wijl
het gedood was by de wefter poorte, buiten de welke Kriftus , gelijk

zou kunnen overkomen. Wanneer

eenfchaepten ofler geleid, aen den
kruize gehecht
en voor de zaligheiddes menfchelijken geflachts geftorven was.
Dit had de Jefuit voornoemt uit
den mont van den Sinefen Kriften Filofoof

derhalve des Konfut verwittigt was
riep hy met groot zuchten twcedat
mael
fVie heejt Kilin gezeid
ghy gekomen zijt? JVie heeft Kilin gezeid dat ghy gekomen zijt ^ Nu nu
ziet mijne Leere het uttterfte : nu
heeftze een einde , nu ghy gekomen

gen boven alle andere
den \ie. fi"'^""'-'
mei menfch en aerde waerom hy
ook driederlei wetenfchap maekt:
te weten, een hemelfche menfchelijke en aerdfche. In den hemel en aerde te kennen is de natuurlijke we-

zijt

tenfchap bezigh.

,

zou volgen, en verkondiger deropperftc gelukzaligheid, die derwereld

;

Kónfut

voornaeme

d'in- Martijn)^

,

:

,

,

,

,

,

ftelt drie

,

Wanneer hy dit gefproken had,
Hierin fprekcnde Sinefen Filofoweende hy, met zijn aenzichtna de fen wijtloopig van de natuur dcrgoemuur gekeert boven mate.
de en quade engelen van de beginWijders, Ai//» word by de Sine- zelen der dingen, voortteelingen de
,

,

;

ver-

:,

VJK

:
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vergangkelijkheid, loop des hemels braght, en wy eindlijk door godsen fterren , verandering der vier ge- vrucht iien de zelve gehuuNvc, en getijden, van d'akkers en gelegentheid lijk ingeënt.
der zelve , en bequaeme verdeiling
De naem van rcchtvaerdighcid
lot denland-bou, benefTens van veel word by de Sinefen niet getrok.k.on ,
andere dingen.
gelijk by onzezeden-kundigen tot
In den menfch t' onderwijzen, is die deugt, welkeiscenbe{la;idigeen
de zeden ftichten de wctenlchap ge- eeduurige wil van aen eentn i-gelijk
net zijn te geven; macr zoo ruin) geheel bczigh.
Zy voegen hem , voor zoo veel hy nomen dat dacr door bccek ene wort
gezelfchap begerig is vijf graden toe. alie doening v^n de redelijkheid.
D'eerfte is die\'an vader en zoon: Dies kan men te recht al wat na de rede tweede die van vrou en man de den is het zelflle ook rechtvaerdig
derde van Keizer en onderdaen de noemen.
Met den naem van godsvrucht vervierde van vrienden de vijfde eindellaende Sinefen niet de liefde alleen
lijk van broeders. Deze vijf noemen
Zy de groote trappen en hoofden van tegens God , of tegen d' ouders, en
d'andere,
zich zelven; maer algemeenlijk tegen
Daer na handelen zy van kleine alle menfchen. Want gelijk zy de
trappen die behooren tot gaflen te rechtvaerdipj'.eid bepalen te zijn,
bezoeken en t'onthaelen defgelijx een wet en behoorlijkheid van recht
tot heufcheit en zedigheid der zeden, te doen ; zoo de godsvrucht, een
en gev'oegelijkc aenltelling desgant- wijze ot maniere van wel te beminfchen lichaems. Deze trappen flellen nen.
Volgens getuigenis ook van Semezy drie duizend te zijn.
Ofdezeden en geboden volgens do achten de ouden de vijf deugden,
den zelven Mariijn, die de heufcheid, als 6V«, 3", Z/, C/7, Shi , dai 's, godszedigheid, vrucht, gerechtigheid, bcflieringh,
uitterlijke goede zeden
omzichtigheid en diergeUjke wor- voorzichtigheid , en gctrouhcidzeer
den by de Sinefen ten getale van drie hoog en hebben de Sinefen die noch
heden 's daeghs in wacrdc.
duizcntgedcir.
G/ti
gelijk zy fprcken, betekent
Van vijf deughden voorzichtigheleejtheit licfffe eerh'iegodsvrucht
heid, Godsvruc'n ,kloekmoedigheit,
rechivaerdigheid en getrouheid han- digherd minne , metdogenthc'id : welk
zy in dezer wijze verkiacrcn zich
delen de Sinefen in 'rbreede.
zelven minder te prijztn.dan andere
zoo
voorzichtigheid
Konfut
Door
^

i

i

'

,

1

,

'

,

:

,

:

:

>

-

\

i

,

,

,

,

,

,

,

lijf deugh-

,

,

den.

,

tf^!!''L.v

,

,

:

,

wil

worden

,

alie

gewoonten of ge-

bruikelijkheden geweten en gekent.
Deze zijn by de Sinefen twedcrlei
waer van vijf de voormacmftc zijn
als gelukzaligheid oorlogh gaftvryhuisgezin of huishoudinge;
heid
waer in, hoe een ieder zich dragen
,

,

,

moet

,

om

niet

den verkeerden wegh
word.

in te flaen, geleert

De minder gebruikelijkheden zijn
huwelijk begrafenis,
zes jeught
eerbiedigheid van oude en geleerde
luiden, enonthalinge van vrienden,
,

:

,

die ons bezoeken.

Van al deze
foflc

zijn in

:

:

:

:

ziekte te dienen, geduureiidc hun leven en d'eere van lijk-llactfien na
hunne dood aen te doen.
T dai's , gerechtigheid evengelijkheid oprechtighcid over-ecn-koming
met redenmatige en rechtvaerdige za,

,

,

,

,

,

moet dellechtcr
aen cenen iegelijk het zijn geven de
rijke moet niet hovacrdig op zijnen
rijkdom zijn maer daer van deel
aend'armen geven. Denhcmclacnbidden d'aerdc ecren noit regenken. In dezer wijze

:

de SineefeFilo, die de

brave geboden en leffcn

zeden

gefpraekzaem te zijn bedrukten ie
een hert vol deernifTe en
trooflen
meedogen te hebben gencgenthcid
eeneniegehjkteLetooncn inzonderheitzijncn ouders met die te helpen
in gezondheid, gateflacn in hunne

betreffen.

Door kloekmoedigheid worden de
gebruikciijkheden geoefcnt en vol-

;

:

,

flrceven

,

niet lact-

N

?.

dunkend

zijn:
,

toe-

loo

BefcbryviKg dts Keiz.ernjks

toegeven in 't geen rechtvaerdig, en 'nigheid met zijne viouw de vrouw
volgens de reden is.
voor haren man getrouheid, eerbiedighenminvallighzijn.
/./
is een waere beftierïnge en
heufcheid, anderen eereneneerbieD'ouder broeders moeten bemindigheid bewijzen nabehooren. Welk nen en onderwijzen de jonger broebeflaet in eikanderen wederzijde- ders
de jongen d' ouderen gehoor:

,

i

j

:

linxt'eeren

:

rijpelijk te betrachten,

j

omzichtig en wei bedacht in zijne
zaken te zijn: zedig in zijnen uittergehoorzamen den
lijken omgang
Majeftraet
gefpraekzaem zijn tegens jonge luiden, en eeren d'ouden.
6/, betekent voorzichtigheid en

i

i

:

zy

(lellen in

eeren.

Vrienden zijn verplicht onder
malkanderen getrouwheid
waerheid en oprechtigheid t'onderhou,

,

wijshcid, die

zamenen

|

|

den.

Oude

j

het lezen

,

luiden hebben ook

hunnen

enzijnaldaer niet mindergeeert, dan oulinx onder ^^Lacedemomers. In groote vergaderingen bekleden oude luiden altijds d'eerfte
plaetfe. en jonge luiden geven hen
rang

,

van boeken , begrijpen van wetenfchappen zich volmaken in de vrye
kunften, kennis te hebben van aeloude dingen, ervaren te zijn in het! die in alle voorvallen, 'tenzydatzy
bedrijf der hedendaegfe zaken: ga te tot eenigh ampt verhooght zijn:
ilaen het verleden
om het tegen- want dan moeten zy hunnen rangh
woordig en toekomend wel te rege- houden. DeMajeftraet zelfs bewijlen
het rechtvaerdigh en onrecht- zen hen veeleerein'topenbaer invaerdigh t'onderfcheiden, en waer- zonderheid wanneer hun vroomheid
den ouderdom verzelfchapt.- en zy
heit van logen.
Sin betekent getrou enwaerheit, niet alleen beladen zijn met jaren;
welk vereifcht een voimaekt herte.en maer met verdienften en hun leven
oprecht voorneemen alleen te doen zonder fchande en oneere overgena te volgen, 't geen bracht hebben en boven al zoo zy
't geen wel is
rechtvaerdigh is: zijne werken met nooit voor het gerecht gedagvaert,
zijne woorden over een te doenko- nochte met eenigen mifdaet aengemen en 't geen verborgen is van klaeghtzijn: welk by hen vooreen
binnen, met 't geen cpenbaer is van teken van groote vroomheid gehoudenword: waer uit by hen dit fpreekbuiten.
hunner
woord ontftaen is, Xin pu kien quon
Volgensdeze verdeilingh
leere, brengen zy hunnen flaet on- zien Kitapao, dat is Een perzoon die
diej den Mandarijn nooit met een ijuaetoogh
der vijf ordens van perzonen
met
el- in het gerecht aengezien heep , is een
eenige over een komingh
in het geen hun edel gejieente.
kandre hebben
De Majeilraten doen hen jaerlix
ampt en byzonderen plicht betreft:
ondermet
zijne
een
plechtelijk en koflelijke maelte weten, de Keizer
tijd op 's Keizers beurze,
danen de vader met zijne kinderen
Een zonderlinge groote eerbiedede man met zijne vrou: d'outfle broenis
en liefde bewijzen de leerlind'cen
vriend
met
der met de jonger
en fchijgen den leer- meeflers
den ander.
De Keizer moet voor zijne onder- nen hier in boven al andere volken
danen hoede, goedertierentheid en uitte munten,
Noit zit een leerhng met zijn aenliefde dragen d'onderdanen wederom moeten hunnen Keizer cerbie- zicht tegen over den leer-meefter;
maer op een lager plaetfe. En Mord
digheit, gehoorzaemheit en getrou
heit toedragen. De vader moet be- dit niet alleen onderhouden in den
minnen, en medelijden hebben met leer tijd; maer ook namaels, zoo lang
zijnekinderen de kinderen zijn ver- ,hyleeft. Altijds noemt hy hem leerenzichzelplicht gehoorzaemheidt en gods- meefler by deSincfen
De ven leerling. En fchoon by wijle tle
vrucht tegen hunnen vader.
man moet onderhouden hefdeenee- leerhng hooger trap van waerdigheid
1

,

1

,

,

,

:

:

i

'

^

,

'

:

:

:

j

:

j

[

|

,

,

:

1

,

:

!

:

;

:

|

I

:

I

,

j

1

'

:

:

1

,

j

1

I

be-

.

van Sina
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bekomt, dandeleer-meeller, hy bejegent hem evenwel met de zeltlle
eeibiedenis

,

Defgelijx in
tenls

die

,

,

gelijk te vooren.

zy

de

de Jchaduwe e ener regeer in jj:
onder veiligh rooverijenjchuilen

by monde; maer

.^

na 'slands-wijze aen elkandre doen met den naem t'onten weder over te leveren
fangen
noemen de leerlingen zich leerling.
Deleer-meefter, in hem te groeten,
noemt zich zei ven niet leer-meefter
(want zulx zou te groot eenvermeEn is
tenheld zijn;) maer vriend.
tulTchen hen altijds een zulke groote
zamen-fpanningh van vriendfchap:

nemenzy die.
Der halven

,

,

is het doel- wit der gods'
vrucht en gerechtigheid het gewin des
Rijks. Hierop hel ikgezeit, heeft men
voornamelijk foogen welkgefchiet door

,

,

middel van godsvrucht en gerechtigheid. Hierdoor, zeithet hoekYc^Ang,
is het gewin een met-gezel der gerechtigheid.

JVy
zy elkandre altijds in alle zaken
trouwlijk by ilaen. Ja word by de Si- genen

dat

,

nefen naefl den vader niets grooter
noch treffelijker, dan de leer-meeller

gehouden.

De Sinefen boven alle volken, leren geheele boeken met grooten arbeid van buiten ja worden in de eer,

\

den opperde gehouden word. Dees
had de leere der Filofofie bekomen
yzn Suti, neeiY2.n Ko^fat.
Wanneer Menti t'eeuer tijde dezen
Suti
reeds oud geworden vroegh
wat in een goede beftiering van eenen flaet eerft en voornamelijk te beoogen was en Suti daer op antwoorde het gewin ofde geruchte des volks
zoo verving Menti zijne rede en
mtier een vroom en wijs man
fprak
,

,

,

,

,

!

toefchijntdienftigtezijn.
j

I

,

,

:

;

1

1

leert het volk godsvrucht en gerechtig-

en hejliert het door

tegendeele

,

eerjl

,

,

:

,

,

,

,

,

hebhen
verlhi ik ivaerliik niet ? Suti
daer op zoo ghy de zake wel inziet wy
hehhen een ze hen zin. Oprechte wtnfi ;
tvaer van ik fpreek , onijhet alleenlijk
uit godsvrucht en gerechtigheid : want
zoo de hejlierders der (laten niet godvrucht/gh zijn
nooiwendigh doen de
onderdanen aenjtondsjchade niet zonderverkorting van zijne ïvaerdigheid.

,

:

middelvan

JVaerom ghy ten
wil het gewin gezocht

Derhalven heeft een Koningh dit
dat de tijdt,
diende land-bouvereifcht, aen gene
andere dingen belleet worden met
dehuisluiden te plagen en verhinderen waer door zy minder kunnen
doen als dan te doen is. Want dus
doende, zal niet alleen genefchaers-

naerftelijk ga te flaen

,

,

's

,

,

heide deze deugden.

alles

,

,

heid

,

vijf en derHeilands geboorte vervoegde zich Menti by Hoei Koningh
des Koningrijks van Guei.
Van die byeenkomfte begint Mfw/i
het Boek zijner Filofofie
famenfpraeks-gewijze gefchreven, daerin
hyden Koningh met zeer treflelijke
geboden onderrecht,om het volk wel
en na de deucht te beflieren
Het zal der pijne waert zijn, eenige flukken uit dit boek te laten
volgen tot een ftaeltje der Sineefche
Filofofie
welke doorgaens handelt
van eene goede beftieringh en verhandelt al wat, hoe gering ook, hier

ner-

:

,

Des jaers drie honderd

gens anders mee bezigh gehouden.
Onder de regeeringh van Keizer
Hien die des jaers voor 'sHeilands
geboorte drie hondert achtenzellig
begon te heerfchen bloeide; zeker
edele en welfprekende YWoiooi Ment't die by de Sinefen, naeft Konfut, \oor

,

op dat de

,

die een Jl tl leven legqen

tigh voor

,

hun fchool gaen

leggen ons op gewin

vaerdigh tot de deught zouden vinden.
Deze is de ivaere volmaektheid te gelijk van gewin en rechtvaerdigheid.

,

ilejaren van

wat

:

hoope geven deze tot gewin des volks
ja hehalve veeier lei verlies van have Ie-

in gefchrift

,

tvaer

.-

ge\^ oonelijke gi'oe-

niet

jqj

Maer zoo zy niet rechtvaerdigh zijn
het IS geem regeerirg:, maer veel meer

1

heid van viuchten zijn maer deleeftocht grooter Am\ de flete.
Vifch-netten met kleine gaten te
gebruiken gedoogede Koning niet,
ten einde alleenlijk giote viflchen gevangen worden met vryheid aen de
kleine te geven van deurte fchieten,
iXït by verloop van jaren welig aengroeiende eenen iegelijk en altijds
zullen genoegen geven.
;

,

,

,

,

N

Dat

,

Befchryving des Keker rijks
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Dat de boomen niet reukcloosafgehouwen worden; maer met acht
geving op 't weer en faizoen. Van gelijken werde de bijl aen de genen niet
die noch jong en met onrijpe
gcleit
vruchten beladen zijn.Zoo deze wetten gewillighjk zullen gehoorzaemt
worden de levenden en tegenwoor-

ren, enfpits-broedcrengehcor2aem,
en niet nioielijk rcch lallig is, ook
zijnen Koning getrouw en gthoor-

digcn zullen een gemakkelijk leven
en de overledenen de eere
niet derven.
bet;ravenis
des
Dit fpreekt Ment/ van het hout
en de boomen ; want het hout-

dienüige hoop buiten en binr.en
's huis, engeboorenop ftract, met
het verteeren der vruchten het gemeen beft Tchadelijk zijn, en de Koning dit quaet niet tegen gaet, wijl
hy zeit
d'onvruchtbaerheid des

zacm

,

zy

om

temaken.
Voorts gebied Ment/

j

j

Dat

{

i

op de

akkers gene hoornen geplant iveraen om
geen heletfel door de jchaduwe aen de
,

,

:

,

Alzoo

,

zal de menfch de volheid van vleejch

hierop uitkomt, namelijk dat Koningrijken door deugt vermeerdert en door

te eeten.

Deze woorden van den Filofoof
A/ £'«/'/, hebben een pebruikingcvoert,
dat by de Sinefen geen dieren geflacht
worden

,

,

quade h e die ring verdelgt worden.
In'tkort, drie dingen voornamelijk roemde Menti op den aerdbodem eere ten hoove den achtbaren ouderdom in de fteden, en overal
de deught.
Veel en zeer fraeie dingen fpreekt
Menti over het aenftellen en beteugelen der herts togten, en uittcrlijke
zinnen ralwaerhy van de volflandighcid en kloekmoedigheid wonderlijk,

of zijn tot volflagen was-

dom gekomen

lacchen met de
Chriftenen, wanneer zy die zien een
jongbiggetje, of kuiken doden om te
braden en willen het in generlei wij2e verkoopen. Daer na vervolgt Menti.
Des Konings hooghfte zorge zy
voor de fchoolen en letter-oeffcningen, opdataldejeught en kinderen
:

ja

;

acngezien een quade befticrinedikwilshct c]uaec der cnvruchtbaerheid
veroorzaekt.
Wanneer deze en veel andere dingen Menti gefprooken had diende
Koning Hoe/ hem daer op aldus Veel
en tre^t lijke dingen , oude msn
heht
ghy uerhaelt. Welk al, mijns bedunkens

Niemant zy geoorloft, hoenderen, verhonden
en ander gedierte te
kens

hebhen om

Derhalve is

niet altijds her jaer tebefchuldigen

OU de luiden.

Jlachten, eerzyvohvajfen zijn.

:

doot demenfchen, ennictik:
zulk eenen zou ik met dien geene
gelijken, die, hebbende met een afgezonden krijgs heir zijne onderdanen
om 't leven doen brengen, zeit: deze zijn niet door my; maer door de

krijgs-knechten gedoot.

vruchten te geven.
Dat moer-hez/en-hoomen , om zijdwormett tequeken, rontom de muuren
der hu/ztnjiaen , tot zijde kleding voor

,

zijn rijk be-

zal wel en geru-

jaers

doot-kiftcn

;

,

,

vverkis,ingrootgebruik,bydeSineftn, 't zy om huizen te bouwen, die
by naai van hout zijn, en op houte
't

ik

Maer zoo heeften en honden der
Koningen en Land voogden een on-

,

pijlers ruften,

Wie dit in

zeg

ftelijk regeren.

,

hebben

zal zijn.

fchaert, die,

•

,

,

:

De kloekmoedigheid ver-

gehoorzamen, 't geen hen gezeit word, en hunnen ouder eerbie-

redeneert.

denis bewijzen.
Zoo die zal gefchien

Hier in ftelt hy d eerfte namehjk,
dat een kloekmoedigh man niets
nochte over de
vreeft of fchrikt
zege twijfelt en wil dat een menfch
zonder vreezc zal zijn. Maerdcuit-

leeren

deilt

hy

in

een innerlijke en

ke.

geen jonge
d'ouden laten werken, of op
v,egh beladen gaen. Wantgehoorzame zoonen zullen geenzins gedoogen, dat zy nalatig in deze gedienftigheid zijn ja zullen veel meer van
zelfs den arbeid voor d' ouden opnemen. De Koningen hebben voor vaft
teftcllen, die zijnen vader, broede.
:

ling zal

uittcrlij-

,

,

;

:

terlijke zeit

;

'

\

j

'

hy hier in

te beftaen

,

zoo

iemant niets onrechtvaerdigh, noch
buiten reden gedaen heeft
maer iet
onrechtvaerdigh of buiten reden te
bedrij ven, noemt hy zwakheid.
:

Ook

,

van

o/Taifing.

S'itta,

Ookheefc Menti een bock van de

beloofde
zulx te doen doch üak den eenen
de llrot af buiten weten van den

,

,

,

zoon.cn zette hem die gekookt voor.
Hyonbc wuft des bedrogs, was vrolijk zonder vermoeden van onrechtvaerdig, wanneer zijn broederover
tafel al lacchende zeide
O Iroederl

heeft.

Kiiuti fprak van
weezen
macr Menti van d'uitwerking en ny'deiïclfs

,

,

ging tot het goede.
By hen beide was een zelfde gevoelen ; hoewel de woorden verfcheidèn. Aic-Mr/ derhalve zeide, dachet
der nature zoo eigen is het goede uit
als het water naer om
te werken
laegh te zakken maer quaet te doen,
niet volgends de natuur was
noch
van deze gelijk van eene oorzake het
quaet voortquame 't en zy ongaerne en in weerwil van haer eigen zelve
gelijk het water tegen zijnen
aerd, en niet dan met gewelt gedreven, in de hoogte oplleigert.
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De moeder

eigenaer weer.

welk behelfl: al
natuur gerchr(?ven
wat hy met den YAoiooiKauti gefpio-

ken

:

:

:

eet gby d' enden

,

die gby zoo zorgvul-

dig/ijk wild weer gegeven heihen

Hy

'

horende, vloog acnftonts
ten huize uit, en gaf al het gegeten
vleefch door braken weer over
met
inbeelding van onbetamelijk te zijn,

,

,

;

dit

:

:

ietindeniage te houden, welk met
het onrechtvacrdigh kon te zamen
gevoeght zijn. Menti belachte deze
zijne rede en fprak
Hy eet 't geen zijne vrouw hem opdifcht ; maergeenzins dat zijne moeder
Daer en boven ftelde iWf«// beter hy bewoont het huis van eenen Lndman ;
een byzit te hebben
te zijn
dan maer geenzins zijns vaders. Maer
kroos te derven met by voegen, de- waer uit weet hy dat al wat zijne moeder
ze ongelukzaligheid de hoogfte mil- toebehoort onrechtvaërdig is en des
daed van gequetite godfvrucht was, landmans huis vroome luiden gejiicht
hellen.
die men den anderen fchuldigh is.
Dies had men, tot voorkoming van
Men verlaet het rechtvacrdig niet,
't geen
zulx, in alle maniere t'arbeiden , en ZOO ghy niet toe laet of doet
de oude jaren der ouders met de ge- ighy weet dat onrechtvaërdig is- Maer
boorte van neven te verluftigen. Ver- ZOO men van ieder ding moet twijfelen,
fcheide andere ftelÜngen had Menti, gelijk Chungci wil nootwendig moewaeromhy ook by de Sinefen zelfs ten wy wurmtjes worden , dien d'aerde
gelafleit word
inzonderheid word voetjelen huijvejiing verjchaft zonder
by hen dit qualijk opgenomen dat zy vermoeden op 't onrei htvaerdig hebhyonvroome Koningen, roovcrs, en ben. IVant in al de rejt zal nooit het vermoeden des verlorgen gevaers weg zijn.
gene Koningen noemt.
Men leeft zoo ik my niet beTen tijde van Menti bloeiden ook
andere en verfcheide Sekten der Filo- jdrog, by den Filofoof Z<:jf ri?/«j- dat
fofeii. Onder deze was een van Chung- 'in oude tijden tot d'Olympifche
ftrijdfpelen zeker Filofoof uit Scyei, die ftelde onbetamelijk te zijn,
aen te raken 't geen vermoed wierd, //;/<ï getreden was die, tot verwononrechtvacrdigh te zijn. Weshalve dering van geheel Grieken-latid al
dees zijns vaders huis niet wilde be- wat hy gebruikte met zijn eigen zelfs
wooncn; wijl het, zijns bedunkens, handen gemaekt had.
Zoodanige Sekte was ook ten tijvan onvrome luiden gebout was:
noch nam fpijzevan zijneouders en de van Mf«// onder de Sinefen. Zebeneven niet
broeders , uit vreeze het onrechtvacr- ker leerling Hiuhing
weinig van zijne leer-Ungcn, volgde
dig mogt verkregen zijn.
Wanneer hy op zekeren tijd zijn deze wijze van leven. Zy maekten
moeder bezocht, en twee enden kleding van doek, welkzy van gehezagh, zijnen broeder te fchenk ge- kelde kruiden weefden: fchoencn van
matraflen van ftroo.
geven, fprak hy haer aldus aen zie fpart of helm
voor u aat deze gifte niet van eenen Zy bereiden voetfel tot den akker,
onrechtvaerdigen zy of om eenonrecht- die te bebouwen was. Daer en boven
menvaerdige oorzake
geeftze liever den was dit hun gevoelen dat alle
j

,

j

;

,

,

,

:

I

,

',

;

\

,

:

,

j

,

!

,

:

^

,

,

\

j

,

,

,

,

,

\

,

'

,

I

,

:

:

,

,

:

,

fchen

,

1
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fchen even gelijk of hoog zouden
zijn zonder eenig onderfcheid zonder heerfchappije, zonder gehoorzaemheitofcenige fchatting. ja zon,

,

der geld.
De ledigheid was by hen zeer gehaet: en gelijk alle menfchen nootwendig moeten eeten, zoo moflen
al die

konden

,

genoomen

volgens

bcfluitbyhen, arbeiden.
Zy wilden dat alle goederen aen allen gemeen zouden zijn, en een iegelijk van eenen ander onrfangen,
dier hy van noode had, en wederom
geven, zonder iemant zoude derven

;

eïes

Keizerrijks

ecrft flechts in

orde

en niet

,

vieri-

ger.

Dit laetfte word iby Menti gewraekt, met hier uit te konnenbefluiten, dat dan twee beginzelen van
liefde in de menfch zouden zijn: te
weten
een , waer door de ouders
eerft
en een ander, waer door zy
,

:

vieriger te

beminnen zijn. Welk

ten rechtmatigheid der reden

bui-

is.

Want flechts een

beginzel van liefde,zoo 7<:o»/^/wou,isonsvan den he-

mel ingebooren

:

door welke

liefde

men tegelijk alleen op een zelven tijd
magomhelfen

hoewel de liefde tetegen ftreven of weigeren. Hierdoor gen d' ouders en magen krachtiger is.
dat
Dan al deze iektenzijnoverlang
hoopte H/uh/ng uit te werken
verftorven
en is alleen een der Gealle lift en bedrog uit de wereld zou
;

,

:

letterden overgebleven.

weg genoomen worden.

Onder Keizer Fo , die des jaers
hondert
en veertien, voor 's Heiiands
Sekte ingeleit en vooreerft getoont,
dateenigen nootwendiginde wereld geboorte,op den troon trad. Bloeide
die groote welzijn, die met de herflenen andere die T-tkciSofiJt Sunlung
Aendeeerfprekentheid
en archliftigheid maer
met de handen arbeiden.
fte geeft hy de zorge over gewichtige weinig wijsheids had. Dees hield
zaken aen de tweede over gerin- evenwel in openbare by eenkomfte
ge. Die opde wetenfchap endeugt der Filofofen deeze ftelling ftaende
blokken hebben met de herflenen te weten dat een menfch drie ooren
te arbeiden om cenen iegelijk voor- had: en het oor, waer door wyhoomaer hand werkers ren , een ander ware van de twee, die
deelig tezijn
wy zien. En fprak Sunlung hier van
cnland-luiden, met de handen.
Daernazeithy betamelijk tezijn, met zoo groote waerfchijnelijkhedat die van deze onderhouden wor- den, dat niemant hem derfde tegen
den; gemerkt zy hen leeren en re- ftreven.
Derhalve wanneer iemant onmogeeren.
gelijk
of tegenftrijdige dingen wil beHierom , volgens Menti , zijn
tot onderhoud wijzen, word daerop bydeSinefen
fchattinge te betalen
der landvoogden en afkering van on- noch heden een fpreek- woord gepaft:
van drie ooren twift-redenen.
die den ftaet overkomen
heilen
Ten tijde van Keizer Xi of Chin
als oorlogen.
Eindelijk ftelt Menti veele exem- d'oprechter des ftam Cin , quam de
pelen dier genen ten toone die nooit geleertheid en letteren een deerlijke
om eenigc wei- ramp over, met het verbranden van
tijd gehad hebben
nig bunderen lands te bebouwen, wijl al de boeken door zijn bevel.
Dees Keizer, boven mate ftaet en Verbranzy het welvaren van den ganfchen
ding der
ftaet zochten te bearbeiden, tot heil eerzuchtig ftont alleenlijk na eigen boeken.
lof, en was zijn eenigfte toeleg, om
der gemeente.
was
de
Fikettcrijc
de gedachtenis van al de voorige KeiIneen andere
lofoof///, een hervormer der aelou- zeren uitteroien. Waer over hy niede Sekte van den Filofoof Menti. Dees mant vergunde van eenen ander, dan
wilde een gelijke en algemeine liefde van zich zelven te fpreken,wijl hy hen
onder alle menfchen hebben in dier alle, zijns bedunkens in brave dawijze, dat niemant meer zijn oude- den overtrof. Dies beval de Keizer
ren
dan bloed-vrienden of andere by opentlijk gebodt, op d'allerftrengmenfchen beminnen zoud ; maer fte ftraffèn , al de Sineefche boeken te
Wijtloopig heeft Menti tegen deze
,

,

:

;

,

:

,

,

,

-

:

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

verbran-

vjit Slna, efTaifÏHg.

branden.

Dan hoewel

dit alleenlijk

^

j

^^

niet dat deze tijden van die
zeer ver-

hierop 2ag, dac, met het verwelken fibeidenzijn Jchoon zy zich van
hunne
der lof van anderen, al de fchryvers leere midlenvijle Lingivijligfmeken.
Zy
namaels van hem alleen zouden ivi/kn leermeeflen van dezen t/jt zijn,
fchryven, zoo gebruikte hy evenwel daer zy nochtans na deze» tijt zich niet
een anderen dekmantel tot verfcho- Jchikken. Zoo eenig hevel van den Keining van diengruwel-daet.
zer uitgaet en onder de gemeente raekt,
Dit gebodt wiert afgekundigt in d' eer/ie onderzoekingh en vrage van
het vier en dertigfte jaer zijner rege- hetgrootfle helang is! Is het iet nieus ?
ring des jaers voor de geboorte des is het ouhnx gebruikelijk ?
zoo men
Heilands twee hondert en twalef. O- antwoord. Oulinx was 't gebruikelijk.
ver welk werk oulinx en ook nu Dan is het wel
zoo anders : aennoch by de Sinefen zeer qualijk van Jlonts word het raetjht te gelijk den
dezen Keizer gefproken, en deflelfs Keizer, met een onverdraegeltjke hefamemet fchelt en vloekwoorden ge- Jlraffingh te keer gegaen. En dit met
hekelt word zulx hetgeen, daer de welk eenverdienfi i Het u niet oud.
Ja,
Keizer een heerlijken naem m^Ac] dat meer js, deze maniere '^lan leermeezocht te behalen.hem tot grote fchan- \jlers graeft na oproer en opjlendingdes
de en oneere by de nakomelingen ge- graeus. Dies heeft de Keizer des te vlijtiger te waken , en op pene van den lijve
Itrekt heeft.
De fchult van deze brantftichting af te kundigen dat niemant boeken in
wort op zekeren Lifu geleid, een zijneigen , of tneenen anders huis heeft
pefte der letteren die te dien tijde of verbergt ; maer aenfionts ten vuure
de naefte aen brengt, behoudens nochtans de genen,die
het ampt van Kolao
den Keizer, bediende, en in de ver- van den lantbou,artzenye envoorfegging
gadering daer over het verbranden handelen. Zooiemantdenflantvanons
,

j

,

.-

,

j

:

j

,

,

,

:

!

,

|

der boeken geraedpicegt wiert, aldus
}

gefproken had
Oulinx wanneer de Koningrijken onder veele Heeren ver deilt ivaren, zou ik
:

|

,

\

,

dat d'oefening

der letteren nootwendigzy geweeft , om
welk de bejlie-

uit de boeken te trekken

,

ringe van ieder koningrijk betrof

Nu

ïs deze reden krachteloos , gemerkt de
ganfcbe werelt onder de heerfchappye
van eenen rufl , en alle op 't wenken van
eenen oogen. Een orde, een wet is t" on,

derhouden. Of men hier toe veel behoeft
te weten weet ik waerlijk niet
maer
,

wel

,

:

dat het veel meer fchadelijk zy.

IVant waerom

wy

het koningrijk

met le-

dige en twiflzieke geletterden vervullen,
Op het boeren en de

kan ik niet zien.

lantbou fleunt het heil des Keizer rijks.

Hier op heef men het volk te leggen :
hier uit is wat groter en vruchtbaerder
te hoopen , dan van d' onvruchtbare letteren.

De liefliebbers der letteren legden

alleenlijk zich op het oud,

houden voor

een cieraedt het voorgaende te weten

maer verwerpen het hedendaegs en

:

te-

genwoordig, als onwaerdig voor hen te
leren. Zy loven niet dan het oude,enJierven in dejfelfs blokking. Sochtezyzien

hoeken

: maer hoore uit den mont van
Keizers Landvoogt , dien deze zo/ge is
aenhevolen.

's

j

niet willen ontkennen

Keizerrijk of maniere van bejlieringzal
ivi/Ien weeten , dees leere die niet uit de

j

Verderfelijk en fchadelijk was deze reden voor dclctteren. Want fchier
al de Sineefché boeken wierden door
het vuur verflonden. Deesbrantflichting wort by de Sinefen Cinho genoemt , dat 's , brant des gejlachts van
Cin.

Hoe groot een naerftigheit de Lantvoogden in het opzoeken der boeken aenvvenden is naeuHx gelofelijk.
De Keizer zelf dreef het werk fterk
voort. Opzijn bevel wierden zonder
,

uitfleldegenengedooten dcgeflachdaer boeken by bevonden wierden. Tot noch toe is 't vuur
uit de gedachten der Sinefen niet geblufcht, die noch heden zoo grooten
neerlacg van zoo vele boeken en verftanden beweenen. Inzonderhcit verdienen deMuzijkofftaet en wiskundige boeken beklaegt te worden: want
dat deze kunden in aeloude rijden de
kroon gefpanncn hebben geven de
wiskundige aenmerkingen van zoo
tcn verdelgt

,

,

O

vele

Befchryz'ing des Keizerrijks
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veleaeloudeenlof der nuizijkdnide- nieuwe onderzoekingen, enftrenger
dandevoorigein'twerk.Aldieboeklijk genoeg te kennen. Maermerhoe
grooc con woede men de boeken gierigwaeren, wierden gevangen. Vezocht te vernielen; velen evenwelen Icn, die op 't gebergte zich verfcholen
noch daeloudlle wierden behouden, hadden, wierden gevonden en ten
hoewel tegen wil en buiten weten getale van vier hondert en zeftig te
'
gelijkmct de hoeken verbrant. Grodes Keizers.
Op een wonderlijke wijze wierden lelix mishaegde deze woede des Kei|

j

,

j

deze behouden want men zcitzeke- zers zijnen zoon /^/^ die. gelijk hy
re oude vrouw, een liefhcbiter van genegen tot de letteren was, dikwils
boeken, de doorgelpouvve pagien der den vader bad , eindelijk van het uithoeken van Konfi'.t JVfd";?// en andere roienderboeken te willen ophouden,
aen de muuren van 't huis geplakt had. Maer te vergeefs: ja wanneer dees
Want toen was het papier noch niet voor deze geleerde mannen vryheid
in gebruik, maer fchrecfmcn op bla- en leven verzocht,wiert de vader daer
denenfchorfcn van hoornen gelijk over derwijze vcrftoort, dat hy den
noch heden d'Indianen doen. En wijl zoon beval uit zijne oogen te gaen,
zy vaneenvallefloiièwaereti,enmet en na de Nootder gevveilen in balwitte kalk ovcrftreken.blevenzylich- lingfchap zosid, onder bewaernisaldaer van zekeren Velthcer Muntelijk verborgen, ter tijd toe dezelve,
na den ondergang des StanisC/», door choe.
Onder Keizer Veni die des jaers
d'erfgenamen en nakomelingen van
dag
gede geboorte des Heilandshonvoorden
voor
deze oude vrouwe
bragt en aen de werelt deelachtig ge- dert negen en zeventig begon te heer:

,

I

!

,

|

j

'

,

j

I

;

:

,

j

;

,

maekt wierden. Hoewel eenigc

begonnen d'oefeningen der
weer te bloeien, en quamea
de boeken die onder den Stam Cin

fchen

let-

en
weekheitderfchorfeuitgegaenenonleesbaer geworden waeren. En fchoon
deSinefen wel weten, hoedanig deze
of noch moeten
letteren geweefl:
zy derven die 'er nochtans,
zijn
wanneerze de boeken van Cofifui herdrukken, niet invoegen maertekenenzc op de kant aen. Want zoo
hoog worden de boeken van Konjut
dat zy het voor een
gewaerdeert
gruwel houden iet, fchoon ook duidaer aen te verbcdelijk verminkt
minder cerbiegeen
zy
wijl
teren
digheid de boeken van Konfut toedragen dan wy de HeiUgc Schrift , ja
teren door de langheid des

,

,

i

holen en fchuilhoeken verborgen
Vkaeren,reedsweervry en vrank voor
den dag. Ja wierden veel anderen
met grote geleertheit en welfprekent-

in

I

,

:

,

letteren

tijts

heit gefchreven.

,

En worden ook na

defchryversvan den Stam H.i» om
den cieraetvanredecnftijl, hoog ge,

[

,

acht.

De

hedendaegfe Geletterden of
aenhangers dezer eerfte Sekte
die
geweldig in afgoderye verzoopcn
leggen, verdeilengewoonclijk hunne
af of valfche goden in drie ordcns,
om zoo tefpreken, te weten, in hemeifche
aerdfche en helfche Gogroter.
ook
Geduurende deze grote neerlaeg den. In de hemelfche erkennen zy
van boeken, verlieten twee 's Keizers gelijk drie eigenfchappen van een
die zy onder
Landvoogden om in hunne oefe- Goddelijk wezen
Filofofen
waeren
den naem van eenc Goddin
ningen , wijl zy
die
dienen en aenveiliger en vryer te fchuilen, het Hof, zy Pujfa noemen
en namen in 't gebergte hunne fchuil- bidden.
D'oorfprong vandefe/'«//j,diemeii
plaetfcn.
De reden huns vluchten
haddenze den Keizer by gcfchrift be- met de Grieken Cybcle en met d'Egykentgemaekt, hoewel in zijnbyzijn ptenaers IJis en de moeder der Goniet derven doen maer d'uitroeing den zou mogen noemen, word by de
der boeken met een bitfen ftijlc te- Bonzien aldus befchreven. Voor tien
gengcfprokcn. Waer over deKeizer voorttehngcn.zeggcnzy, waeren drie
'

,

,

,

:

j

,

,

,

,

,

,

,

\

,

j

,

;

'

:

noch meer vertoornt wiert, enftelde maegdenof nymfenuitdenhemelin
den
'

\

'..i-/-.
vrCr'

ƒ

,

van
den ftroom
daclt:

ter

,:

S'inn, ofTaifv:g.

waflchingh neer-ge-

met name ,Angda, Chan^ela en

Fekula.

Tc dien tijde verfchcen op het

kleec van Fekula aen den oever, zon-

tifche

zy een knechtje baerde.
Wanneer het kmt gefpeent was
zette zy het op een klein eiland in
den droom , en beval het na eenen
opvoeder te wachten die acnftonts
,

dacrieviflchen

zou komen

:

,

,

,

i

1

'

:

I

midier-

zou zy kecren, van waer zy
gekomen was. Wanneer zy hemcïwaerts was geklommen gefchieden

wijle

:

:

!

,

aenflonts, gelijk zy gezeid had

;

want

hetkintwierd van eenen
gevoed en tot eenen grooten man,
die naemaels het geheel Rijk vermeefterde
en wijd en zijd daer
over heerfchte , en wetten voorviflcher op-

,

,

fchreef.

i

'

:

.

,

:

,

Deze godheid word gemecnelijk in de gedaente van een vrou afgebeeld zittende op dit gewas, of
op deffelfs bloem dien de Sinefen
Lien noemen dewijl dit gewas, welk
gelijk onze water-plompen op het
en geduuriglijk door
water drijft
een toevloejingvan een vruchtbaere
vocht befproeit word het vochtigh
begin aller dingen bedied volgens
gevoelen derfchranderfte Sinefe Ge,

,

;

,

,

,

letterden.

Ook is het zelve een wonder dienftig

Hier op fchijnen ook de drie nevens gaende afbeeldingen te flaen ,
die de Goddin Puffa , zittende op den
bloem Lien vertonen.
Deerde afbeelding dan vertoont
de Goddin Pujfa , zittende op den
bloem of gewas Lien. Zy heeft een
ruim kleet of rok aen na de Sineefche wijze
bezet met zijde of flu-'
weele zoomen, en bezaeit doorgaens
met de bloemen van dit gewas. Haer
bord daet voor open
en recht in
't voorhooft boven d'oogen eenklcine ronde flip of O, in vorm vaneen
derde oog. Op'thooft fchijntzyeen
krans of kroon van 't zeltde gewaste
hebben, en om het hooft een kring of
cirkel gehaelt
die boven in een andere grooter cirkel kom.t fchieten:
waer mee het geheel lijf en hooft Omringt is een teken van volmaektheid
en magt
want de ronde gclialce is
de volmaekfte van allen
Aen de
rechte zijde vertoont zich eenmansperfoon,in de gedaente van een krijgshelt
met twee oogcn (ochalve de
twee andere op de rechte piaeife,)
fchier op dtn kruin deshoofts, en
een tweede wandaliige neuze, tufot heefi in plaets van
fchen beide
een heimet gelijk Herkules met de
kop van een leeuwen huit op 't hooit
wort afgemaelt , een ironi van een
vervaerlijk gedrocht cp 't hooft
daer boven een pluimacdje by uit,

der te weten van waerhet quam, zeker gewas of kruit , Lien by de Sincfen
geheten, welk by eenige voor d'Egyp-

boon van Diofcorides gehouden wort, en grote overeenkoming in
loof, bloem en wijze van groeien met
onze water plompen heeft. Zoo dra
zy het zag, greep zy het aen, en flokte
hetop. Waer door zy zwanger wiert,
en bieef op d'aerde (varende de twee
andere midierwijle ten hemel),tot dat
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gewas

,

niet alleen ten aenzien

macr ook van genees
van fpijze
middel
en doet al wat aen dit gewas is , eenig nut
als breeder in 't
vervolg flaet te verklaeren.
Wijders
deze Pujfa is zoo de
Sinefen zeggen , de beftierfter der
natuur, of, om beter te zeggen, de
Sinefchc Jjis of Cyhele door welker
invloejing men geloofde dat alles bevruchi; tn bevvaert wort.
;

:

:

,

,

,

fteekt.

Beneden dezen krijgshelt zit zekere maegt of minder Godin, met
een zeer üatig gelaet

gedreken

,

Zy

te prijk.

,

en prach;ig

uit-

heeft het

hooft zeer cierlijkopgetooit, en omringt met een eenigen kring een teken van haer minder magt en volmaektheid als de Godin Puffa die
twee, eengroote en een kleine, heeft.
Voor de Godin daet een prachtig
outer opgerecht overfpreid in het
midden met een cierlijk dekkleet of
tot op d'aerde. In het midtapijt
,

,

:

,

,

den daet.in een fchotcl.tufTchtn twee
flefTchen , daer twee gewafTen uitfchieten, een vervaerlijk gedrocht
met opfperrenden bek kort in een
wonder ruig van kop
gedrongen
,

,

en deert, een fchrik

O

om aen te zien.
2

Aen

Befihryving des Keizerrijks

io8

offer voor de
, ten
Goddin Pufja. Achter de tafel en onder de Goddin verfchijnt een grim-

dcngetcelt houden
gemerkt deze
oulinx den lande
door hunne brave daden
in het befchermen tegen
's vyands invallen grote dicnften bewezen hebben vvaer over zy by de

mend hooft van den c^ncn

nakomelingen de vergoding beko-

Aen
in

twee

ieder zijde des tafels ftaen

kommen

:

,

de vruchten van

,

het gewas LieM

,

,

:

of anderen geeft, die over het vuur en water
het gebied heeft.
Voor de tafel vertoont zich d'aeloudeFilofoof A'o»/«^, in achtbaergewaet, met zamen gevouwen handen,
ten teken van eerbiedenis aen de Goddin,eneenbonet,nad'aeloudevvijze
op 't hooft: daer na volgen opwaerts
twee vrouwen beelden, fchieropeen
als die onder
zelve wijze opgetoit
de Goddin /"«j/rf.
Na deze volgteen andere aeloude
Filofoof, dieeenigen voor M^;?// willen gehouden hebben. Hy hout na
d'oudc wijze een marmcr-bertjc voor
't aengezicht , en heeft op 't hooft een
daer ketenen van edele
diergclijke
gerteentcnby neerhangen.
De Landvoogden, Overheden en
wanneer zy by ouds*
Mandarijns
om
voor den Keizer verfchenen
dankbaerheid voor eenige gifte of
nieu gekregen ampt den Keizer te betonen, of als zy iet anders by hem te
doen hadden, hielden in ieder hand
zulk een marmer -hertje breetvier
vingeren en lang twee palmen ; welk
zy,inhetfprekentotdenKeizer,voor

men hebben.
De tweede afbeelding vertoont
mede de Godin Pujjli op den bloem
|

i

:

;

;

,

,

realzienentheid.

Ter rechter zijde van Pujfa ftaen
maegden bynain een zelffte gewaet; hoewel alle bloots-voets, met
de handen gevouwen en opwaerts gevier

,

heven, tenteken van onderdanigheid
tegen de Goddin Pufja. Ieder ftaet
met een eenig ront of kring om
't hooft afgebeelt , en draegt boven
op den kruin des hoofts de bloem
van het gewas 1/6'».
D'een der twee voorftc aen delinkezijde, hout in de bandeneen lleffche met een lange hals
uit het
W'clk een tak bloet-korael fchijnc
te fchieten
welk by de Sinefen in
wonder hoge achting is. Aen d'andere zijde of voor de Goddin P«/7Iï ftaen

,

,

,

,

,

,

den mont hielden ten einde d'aefl'cm
niet tot hem zou overkomen.
Wijders, de Keizer zelf, wanneer
hy by ouds op zijnen throon uit,

quam

of gewas Lien
omringt met tv^^ee
kringen;een, diehethooft alleen bevangt: en d'ander het geheel lichaem
en t'effcns d'eerfte
een teken van
haere volmaektheid en magt. Op
't hooft pronkt zy met een kroon of
krans, op een zonderhnge wijze ge
maekr, en heeft voor 't voorhooft een
kleineftipof O, in maniere van een
derde oog tot een bedietfei van hae-.

j

,

drie

andere maegden, fchier op een

zoo in kleding als
verfcheen uit een hogeplaet- gelijke wijze
voor een groot venfter, ook met hooft cieraedje, uitgeftreken, alsde
zulk een ivoor hertje in de hand, tot voorige desgelijx bloois voets en
bedekfel des aengezichts. Daer en met gevouwen handen.
Achter deze drie maegden vertooboven had hy een ander hertje van
een halve ellelang en heele breet op ncn zich twee water- envuur-geeften, mctopgefperdcnbek, en naek't hooft, boven op den keizerlijken
krone en 't voorhooft behangen met ten lijve behangen flechts met eeniketenen van dierbare gefteenten
ge windfelen, die over de fchouder,
die aen alle zijden het voorhooft en middel tot op de voeten langs
en aengezicht bedekten naer uitwij
d'aerdc neer zwieren. D'een houdin
zingh van de nevensgaende af-beel- de linke hand een hellebaert d'anding.
der een cirkel of kring om hoog, ten
Hier na volgen eenige aenzienelij- teken van hunne magt en volmaektke perfonaedjen, (vvaer onder twee heid: want door hen word al, wat
bevrouwen) die de Sinefen voor hel- in deze onder -weereldt is
den van aeloude eeuwen en uit Go- fticrt.
,

,

fe

:

;

:

,

,

'

;

,

j

1

,

j

Daer

r
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van S/na, oJTaifnti.
Dcier na volgt d'oude ¥ï\o{oo( Lauzu
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den bloem L'ien : te weten met de
twee handen voor de borfb en de
vingeren door een wonderlijke zamenvoeging in malkandre geftren,

of Laotan d'oprechter der derde Sekte onder de Smefcn, die men zeit
,

,

tachtigh jaren in zijn moeders buik
bleef , eer hy geboren

verborgen

gelt.

wierc gelijk aenftonts breder te verhalen is.
In zijne rechte hand houd hyeen
ivoor bertje voor zijn aengezicht,
en heeft op zijn hooft een zeker flagh

armen

.

vaneen bonet, alsby oude

ook zoo veel uit de linke;
wacr van ieder hand ren teken van
eenige geheimenis, iet heefr gevat,
als een zabel heirbijl boek gewaffen, bloem, rat, dooze, kan en an:

,

;

,

,

,

dere dingen.

tijden ge-

dragen wierd.
De derde afbeelding vertoont defgelijks de goddin PuJJa, ter zeet op
den bloem of gewas Lien. Zy heeft
een krans of kroon van het zelffte
gewas op 't hooft: van gelijken is het
geheel lichaem met een ruime cirkel of kringh omgeven
wacr uit
rondom vuur -vlammen flikkeren,
ten teken van haere maght en volmaektheid.
Dees Pi{[fa zit hier op een zeer
hooge en eenzame plaetfe,in hetportael van zeker cierlijk vertrek, als in
het geheim der geheimenilTen. Ter
wederzijds hangen opgefchoven gordijnen, en ftaenvenfters met traliën,
inplaets van glazen.
Een weinig neerwaertsftaet een tafel voor haer
op een vierkante vloer,
met een ftaeketfel rontom afgefchoren. De tafel is overfpreit met een
kleet of tapijt en pronkt daer en boven met twee flefTchen en zeker ander
vreemt flag van tafel- vaetwerk ten
drank en fpijs offer voor de Goddin.
Nevens de tafel prijkt een Priefterin
of Staet-juflerderGoddin,metdehanden zanien gevouwen en 't aenzicht
na een anderen gekeert , die op zijne knien ter bede voor de Goddin
derwaets ter beevaert gePuffïi leid
trokken,door verfcheide omwegen én
vertrekken, en over eene fteil opgaende brug die beneden aen den ingang door eenen man op eenen vervaerlijkenTiger bewaekt wort. Aen
de poorte van ieder vertrek heeft
ook een Priefter van deze Godin de

Uit de rechte zijde fchietcn acht

Zoo

de Geletterden zeggen die
een weinig meer wijsheit als het graeu
'

,

fchijnen te hebben , betekent deze
veel armige Puffa niet anders, dan

de moeder van al de Goden
die
d'Egyptcnaers///^, Gemalin van Ojy:

en de Grieken Cyhk noemen.
Waerom volgens gevoelen van eenigen der vvijQe Sinefen die de veelheid der Goden uitlacchen
met het
fis

:

:

,

,

,

beeltenis van deze afgodin niet anders betekent word , dan de kragt,
fterkte en magtvan de weldadige na'

tuur tegen alle dingen
die alle door
de zeftien tekenen der armen be:

worden want men zeit S/na, onder befchut van deze Goddin Pujfa,
zeftien eeuwen lang in een gerufte
vrede gezeten hebbe.
diet

!>

:

Ook

,

j

j

,

j

hebben d'Egyptenaers hunnen God zittende op den bloem Lothiu (miffchicn een en dezelze met
dien van het gewas L/en ) zin-rijk afgebeelt. Dies het fchijnt deze wijze
niet alleen in Perjien en indien uit

,

; maer ook in'tuitterüe van
Oofte na S/na en Japan doorgeboort
te zijn
want de Japanders malen
hun beruchten God J mi da (dien eenigen voor een en den zelven met
Omyto anders f oml genaemt, willen
gehouden hebben ,) zittende op
een bloem of roos of water-plom-

Egypten

;

|

:

,

,

:

;

:

.

pe,

af.

D'Acnhangers zeggen dat deze Jmida een onzichtbaer wezen is afgezondert van alle zamenkoppeling
der Hooft-ftoffèn, die voor alle fchepfclengeweeft, en deHooft-bron van
vi'acht
Hierom maelen zy
die eerfl met zilver wil ge- alles goet is.
zoent zijn eer hy den becvaerts-rei- haer zin-rijk op zulk een bloem al,
zers doorgang vergunt.
ten einde deflelfs verborgc krachten
Deze Pu_[fa wort ook op een an- en volmaektheden geheimenis -gedere vreemde wijze uitgebeelt, op wijze uit te drukken en af te beelden.
,

,

j

,

;

,

i

;

'

O

?

De

,:,

1 1

Befchfyv/r/g

o

De

(ifes

Kejzerrijks

den des gewas Lien

in dezelve loof.
bewijzen voor het zelve met neer-gebogen knien den Af-

vierde afbeelding vertoont in

eea tweede /«/'//« den
afgod Fe oï fo welk behouder bediet. Hy is geftelt ter zeet op den

Twee beelden

bloem of gewas i/^», metdebecnen

Aen d'eene zijde boven-waerts
komt gelijk uit de wolken de ael-

't

midden

,

als

,

,

god

kruis -gcwijze onder 't lijf geflagen.
het hooft heeft hy een kroon of

Op

oude Filofoof Aonfat verfchietcn,
met een ivoor bertje na d'aeloude

krans van dien zclven bloem, wacr
uit vlams-gevvijze loof komt fchieten, ten teken van zijne magt en zege, die hy aen d'onder-aerdfche vverelt

-.

met de borft voor open,
en de handen bedekt onder zijn tabzit

bcrt of kleet,

om

,

zijne onzichtbare

krachten in de werelt te tonen heeft
een tein 't voorhooft een flip of
Zijn
ken van een derde oogh.
hooft is een kringh of cirkel geflagen defgclijks een ander grooter, ten
teken van meerder volmaektheid,
omzijn geheel lijf die ter halverwege van d'andere komt.
Aen de rechte zijdezitde Goddin

,

:

O
Om

,

,

:

:

I

I

,

:

i

mede op den bloem .of gewas

,

,

,

,

Pi^ffa

gewijze voor 2ijn aengczichc
volght van een andere heldin
en
achter haer de aeloude Filofoof Lau-«. Dus verre van d'eerfte Sekte.
De tweede Sekte of Leere by Semedo de derde , is die van d'afgodiflcn of bcclden-dienaers. Zy word,
volgens Trigaiit by de Japanders SoAmida en Saka geSciakka
toqui
noemt: by de Sinefen,ó-a>p/^ oiOmitofe : volgens Martijn Xekiao en Fcekiao
volgens Stmeclo, Sekia en Saka
na den eerden invoerder Saka: volgens FHips Marimis , in Indien Rama, in Sina Sekia in Tungking Tbikka 'm Japan Xacca.
Dees Saka d'oprechter dezer leewas een Indifche Filofoof gere
boren des jaers voor de geboorte
des VerloÜers duizent zes en tvvin:

mede deelt.

Hy

eerbiedigheid.

ft'

,

,

,

Lkn en heeft in de hand de zelve
bloem aen een lange fteel. Zy heeft
mede op 't hooft een krans of kroon,
en een teken van een derde oogh
,

,

,

;

,

Itigh.

voor 't voorhooft. Achter haer ftaen
Volgens Mariniis wiert dit groot
twee andere beelden d'een met ge- wanfchepfel geboren in het midden
vouwen handen biddens-gewijzc na van Tien Truc Cuoc gelijk de Sine:

:

,

;

haer toe.

\

D'andere heeft in de rechte hand
een tak en in de linke een kelk die
beide
gelijk als haer ftaet- juffers,

i

:

noemen

als

,

Bengale

.-'t

tweede

I

Katnhaye en S'inde
'idttée Noord- Indien , dacrhetfneeu-

^^IVeft-lnd'ién

,

fchijnentezijn.

I

Op

d'andere zijde dezer afbeelding, word dezelve Afgodin PuJJa,
hoewel flaende, op het gewas Lien 'm
gelijker maniere uit -geheeld
met
twee flaet-jufïcrs achter haer ieder
met de vrucht des gewas Lien op
't hooft; beneven een derde, in de
gedaente van een jongh knechtje,
blootshoofts.
Ter rechter zijde van den Afgod
Fe ftaen drie maegden in flatelijke
gewaet en met gevouwen handen

,

Indien

:

,

fen fpreken tot onderfcheit van d'andere vier deelen welk eerfle zy Oojlals

,

gcbergte gelegen is
Indien

,

I

het vierde Zuid-

welk de Koningrijken van
idalka en Malauar

Narfinga , Kanara
j

-.

,

begrijpt.

:

I

,

I

;

De vader van dezen Sekia, wasgeheten Trinb Phan Vuong : de moeder, Ma Da Phu Nh'in volgens i'fw^rf'e
Maia.
Men zeit zy op eenen nacht,
door het zien van eenen witten olifant in haren droom
zwanger van
hem vvierd die zijne geboorte in
en eindelijk door
haren mont nam
;

I

,

,

,

,

i

afgebeeld.

,

Beneden den zelven flaet zeker hare linke zijde weer uit ging. Daer
vierkant gcvaerte met een outer in en boven zou dees Sekia aenflonds
't midden
ter weder zijde tvvee komna zijne geboorte vier en tvvinmen waer in reuk - werk flaet te righ duizent mael in verfcheide
•

,

:

:

!

,

branden of liever fchiet uit de vruch;

'

foorten van dieren verwentelt zijn

en

Tneede
Sekte.

i

,

van Slna

cn eindelijk zijne laetfte verwentelingh in eenen witten Olifant gecindight hcbbe.
Waerom by de mecue Koningen
van 't ooflen een witte Olifant det
mate hoog gefchat is, dat de bezitter van dien voor zeer gelukzaligh
gehouden word.

Onder

alle eer tijtelen, die

cfTatfi«g.

'

,

'

,

;

;

,

dit Koningrijk , welk t'allen tijdeden
Sinefen beftentis geweeft, zeer verre van het geen afgelegen is, weikzy

Tiencio

,

Onlangs heeft de Koning van Siam

,

cn hoedanigheid aengeen zich Koningh van den

vaerdigt

tijtel

nomen

,

,

:

,

|

'

:

,

,

,

gelegen
tuflchen de ftromen Indus en Gan-

,

;

ges.

getuigen

,

Sinefen in hunne hiftorien
had de Sincefche Keizer,

by Semedo Hannim

Mim Ti

by Filip Mari-

,

geheeren

een der beroemfte cn acnzienelijkfle in dejaer,

dan hunnen tijr in wellult
over te brengen zonder bekommering van dieper in andere Koningrijken, meer na 'tWefte, te trekken
alwaer men zeidc dat beter wetten waeren gelijk die in het Koningrijk van
Kambaye en Sinde na den droom Indus, onderhouden wierden waer van
deze volken den beruchten afgod
Omy To aenbaden. Macr aldaer verftonden zy dat in Indien een andere Sekte haer bevonr
die me.T gezagshad, als meer toclatiger en fchandelijker waer van Rama d'invoerdcr
was , een afgod veel joncer dan Omy
To. Dies kochten zy de boeken daer
van, diewijtloopig van de zelve handelden en quamen daer mede weder
'mSina ten Hove, metvalfch verhael
van hunne reize en Gezantfchap Zy
toonden dan de boeken aen den Keizer, die kort daer aen de zelve o nonderzocht door het geheel gebiet des
Keizerrijks deed verkundigcn zonder bewilliging en toeftaen van de ge:

,

Zoo de

wg m

:

klaert was.

genoenu worden

op

dachten zy

,

witten
Olifant gevonden te hebben , als of
hy, door een ongemeene gunftedes
hemels , een nieu Koningrijk bekomen had, en zoon van het geluk des
wouts , gelijk zy daer fpreken , ver-

Indoflan

drie gehele jaren

niet anders

200 hoogmoedig met eenen

Volgens Trigaut en Martijn is deze Leere in het vijf, yoXgtn^Semedo,
in het drie en zeflighfte jaer in de
tiende maend na de geboorte des
Hcilands, uit denWefletot dcSinenefen overgekomen gebraght uit de
die
Koningrijken Tiencio en Scinto
beidehcden 'sdaegs meteenen naem

,

Gekomen aldaer,

Indien.

witten Olifant laeten noemen. Ook
is de tegenwoordige Koning van Lao

,

noemen.

Volgens Marinm waeren de gezanten door Keizer MemTi afgc-

rij ks.

nis

meer in 't leven waeren.

Dewijl dan hieruit bewuflis, dat
deze Leere van de Sinefen na de Japanders verhuift zy, zoo is niet wel
te verdaen met wat fchijn van vvaerheid de Japanders, de navolgers dezer
Leere, doordrijven; dat üaka cn Amidaba zelfs derwaerts na Upan ingetrokken zouden zijn,en uit Siam hunnen oorfprong gehad hebben w.xnx.
klaerhjk blijkt uit de boeken zelfs
van d'aenhangers dezer Leere, dat

,

dien

voerders dezer Sekte waeren niet mede gekomen aengezien deze toen
niet

i

meed

uitmunten, cn het hooghft by hen
is die van den witten
geacht zijn
Olifant. Ja is de Koningh, die den
tijtel van den witten Olifant voert,
boven andere Koningen en fchijnc
meer aenziens by het volk te hebben : quanfuis alsof het hebben van
eenen Witten Olifant ictgaf aen den
luifler en heerlijkheid eens Koning-

III

;

,

boeken der Sinefen zelf derwaerts letterden. Deze bemerkende derzelaengemaent ver dwalinge en buitepfporighcden,
gezanten gezonden
daer toe door eenen droom. Uit dit maakten minder werks daer van als
,

,

,

geweft bragren de gezanten de boe- het gem een volk welke de zelve acnken dezer Leere in Sina, en namen vaerdelals een leere van den hemel afdie gedaelt.
uitleggers of tolken met zich
Deze Leere gelijk ons verhael boiiineefch
verboeken
in
't
daer na de
want d'oprechters en in- ven uitwijft, is tot de Sinefen te dien
taelden
:

,

,

:

tijde

:
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tijde

gekomen,

als

nen leerlingen mee, die voorgeven:
hoe meer kennifTe zy van zijne wetenfchappen bekomen hoe meer geloofs zy op de herten des volks heb-

doord'Apoftelen

her nieu verbont in de werck vcrkundigt wiert wanneer d'Apoftel Bartholomeus in Opper-Ind/ën (welk is het

,

:

ben.

Koningrijk van hidoftan zelf) en andere gebuur-geueften, de Leere van
Kriftus vcrfpreide, en d'Apoftel Thomas in Onder-lndïén. Het fcliijnl der
halve de Sinefcn, opgewekt door hec
het
gerucht des nieuwen vcrbonts

Zoo

deSinefen fchryven zou Xe/'iiï deze wetenfchap van vier Gioghi,
welke Hermijten of Kluizenaers van
Indien zijn, ingezogen hebben, en
by hen den tijt van twalcf maenden
in een woeftijne gebleven zijn
daer
de duivelen hem zoo veel te meer

,

Weften hebben willen
zelve
halen maer 't zy door dwaling der
Gezanten of door de verkceriheit
van deplaetfcn, daer zyaenquamen,
uit ditn

:

,

:

deed X<f/^/<7in zijne wiege blijken, van
wat aert en inborft hy in zijnen ouderdom zou zijn. Want gekomen
naulix ter werelt deed hy zijne moeder fterven of, volgens Semedo zy
fterf in het baren. Hy deed op een
zelven tijd zeven tochten, merkende
den hemel met d'eene en d'aerde met
d'andere vinger. D'eerfte woorden,
die hy noch ftamelende uitte wae,

,

,

:

,

ren verwaete lafteren, met zich te
beroemen dat hy d'eenigfte deugt-

mel

,

als

heilig

op

was, zoo in den he-

Gekomen

d'aerde.

tot

,

,

alle zijne

boeken, en deelde hetzij-

hy

koos, diehy tothonderc

bragt: daer na tot tien. Dezewaeren
zijn befte en getroufte vrienden, die

in Indien opentlijk

den

van negen en veertig jaren zijne

hoewel minder
als het geen hy in zijne
byzondere zamcnfpraken voorftelde, tot dat hyzich eindelijk ziende
in doods noode
by uitterfte wille
aen eenen van zijne getroufte leerlingen beval toe te ftaen en aen te nemen voor eeneerfte begin en zet-regel deze voor (tel
Het flaet aldus in
de hoeken. By na op een zelve wijze,als
onder de leerlingen van Pythagorasin
gebruik was die tot vermijding van
defchool-krakelen in het onderzoeken der waerheid gewonelijk hunne
gefchillen met deze rede befloten
;

,

,

,

:

,

,

j

,

vijf hondert

,

halve werelt te verleiden. Zyqueten
zich daer in met zulk eenen voort-

,

vier en twintig duizent: vvaeruit

verderflelijke leeren

:

,

,

gevaerlijker

,

fter ging in die wetenfchap welke hy
gevat had, even gelijk in alle hare omftandigheden met degene die hem
ingeblazen was dat 's valfch en beuzelachtig. Dit vergif verfpreidc hy in

door hoedanigheit van Leer-meofter;
maer door die van beeld of afgod, en
begon zich t'openbaren en bekent te
maken, door de nieuwe Leere die hy
aen alle oorden leerde. En om des te
lichter die te verbreiden en gemein te
maken.kreeg hy een gehele werelt van
navolgers op de been, ten getale van

tijd

;

gang, dathy binnenzeer weinig tijts
daer in ervaren wiert, en voormee-

I

Hy leerde

een ouderdom van zeventien jaren,
nam hy drie wijven by d'eene der
welke hy niet meer dan eenen zoon
kreeg. In zijnen ouderdom van negentien jaren begaf hy zich op aenmaning van den duivel, na zijne vrouwen en zoon verlaten te hebben op
een gebergte daer hem twee geeften,
d'eene Jlala en d'andere Kalala genoemt, zichtbaerlijk verfchenen , en
wilden hem voor meefters in het onderwijzen van de grontregels dienen,
daer hy zich mofte van dienen, om de
,

te verder

gewoonelijk de tien Grooten genoemt, en bequaem tot het aennemen
van zijne Leere geoordeelt wierden.

,

zame en

met bezoek eere aendeden zoo veel
hy van het gezelfchap der
menfchen was. In zijnen ouderdom
van dertig jaer verliet hy deze woeftijne.om meer geloofs te maken, niet
,

,

ontfingen in plaets van een vvaere,een
valfche Leere.
Aenftonts na zijne geboorte , volgens verhael der Hiftorie-fchryvcrs,

,

,

,

hy zelfheeft hetgezeit.

Voorts fpeeldc hy den trek van
eenen meeftcr, en geliet zich eenige
knaginge van gewilTc te hebben en m
een waer berou te zijn hoewel niet
zonder zijnen misdact t'ontfchuldi,

;

gen

,

Dan Sina

gen

over het geen hy den

,

cfTai(ïiig.

van

zijn

veertig jaren zijne leere al te ruich geleert en ddcr van de heiligde en diep-

gels

,

tijd

j i

hoewel namaels zich heimelijk
fchikken na zijne nieuwe grond-re-

,

vcrborgcntheden onderdrukt en
verborgen gehouden had, tot nadeel
der waerhcid, zonder het geheim daer
van te willen hebben openbaren.Maer
lle

:

,

hy hen nu mede deelde.

die

Hy

fteldedan twee leeren voor, eenuitterlijke, en een innerlijke. D'uitterlijke die hy voor valfch en verciert verklaerde, en onfeilbaer den volke deed
voorftellen bragt hy onder drie punten. Het eerft begrijpt d'Artykelen,
die men geloven moet gelijk van het
geloof: het tweede logcnende geboden, en die verbieden het geen niet
geoorloft is te doen het derde beveftigende gebooden die verplichten iet te doen. Het cerfte der voorgeftelde artykelen beftaet in het geloven , dat 'er een beeld of afgod
zy die de menfchen behoet en volkomelijk voor zijne zonden voldoet.
Dat dit het beek zelf is en het hierom heeft de natuur van cenenmenfch
,

gekomen nu tot het uitterfte kon hy
,

,

het niet ontveinfencn wilde het eindelijk belijden en overgeven aen zijne lieffte en getroufte leerlingen als
een der kollelijkfte panden welk hy
hen, tot loon van zijne liefde naliet.

,

,

,

,

:

De Leere die hy gelecrt had en in
zijne boeken begrepen was, kon genocchzaem tot onderwijs van het
graeu dienen welk, ter oorzake het
minder van acnncmen isindegeheimeniflen en fraeie wetenfchappcn,
door gevoelijke en Hoffelijke dingen
gewoonelijk moet geraekt worden,
die de zinnen meer over flaech wer- willen aennemen. Het tweede is, dat
pen, als zy het verftant overwinnen. de ziele aenftonts , na het fcheiden
Maer ten aenzien van hen als die uit den lichame, in een andere vvezeer vcrhcht waeren en oneindelij- reli herboren wort cna!daer,zoozy
ken geeft hadden en die hy voor zij- van verdienften ontbloot is
verne lieve kinderen hield, had hy een fchijnt met het licht van glorye beandere Leere die hy hen wilde mede kleet welk zich verandert in twee en
delen tot een geheimenis waer aen dertig geftalten, en met vier en twinvolkomen hunne zahgheid hong.
tig hoedanigheden begaeft is. Het
Xekia dan zich ziende op het ein- derde eindelijk, dat het Paradijs een
de van zijne dagen, met de dood op beloning der genen is die goede werde lippen , en op de wake van nie- ken doen en na de wet leven en de
mand meer te kunnen bedriegen noch helle de plaetfe daer d'overdaden
verfchalkcn, betuigde aen zijne leer- vvredelijk zullen geftrafi worden.
lingen door hem in zijne kamerge- Zoo dat die zich van deze helle benoot, dat hy hen eindelijk eengroot vryden en het Paradijs verkrijgen,
geheim en nieuwe leere wilde open- zich twee oogmerken in zijne werbaren
die hy hen in den aenvang ken moet voorftell en het een van te
niet gelcert had
ter oorzake zy te willen het goede doen hetandervan
zeer verheven en fchrander was -.hoe- het quade te vlieden en vervloeken.
wel hy ook begeerde dat zy niet zou Het geen waer van men zich moet
mede gedeelt worden dan aen de ge- onthouden wort gebragt op vijfgenen , die dezelve gewilliglijk omhelf- boden.
den en zich na haer volkomentlijk
Het eerft is, geen levend te doden:
fchikten.
het tweede, nietteftelen: het derde,
Zijne leere, zeidehyhen, die hy niet te hoereren het vierde, niet te
tot noch toe gcleert had was ydel liegen het vijfde geen wijn te drinen verciert maer zy moften die al- ken.
tijts op een zelve wijze voorftellen,
De beveftigende geboden zijn de
niet anders als of zy waerachtigh zes werken van barmhertighcid. Het
was, en het geloof der zelve beveüi- eerft is de Bonzen met lijf-behoefgen tot hun eigen voordeel ook in ten by te ftaen, ten einde zy bidden
fchijn getuigen die hoogh t' achten en boete doen voor de zonden des
engroote onderhouders der zelve te volks het tweede kerken voor de
,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

,

,

:

,

:

j

,

;

:

,

,

!

,

,

'

:

,

:

;

!

,

,

]

'

,

,

'

,

)

'

:

!

:

,

,

:

,

:

,

:
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fenen ging
kenden zy daer van de
waerheid, en noemden het in hunne
tale Cum Kiu
en de Tungkinders

daer na kloobeelden te ftichten
voor de ^ü^i/é"» te bouwen het

fiers

,

:

mont te hebben
welk wy in onze tale door
en acn te roepen den naem van het Khou
om te bekomen volkomen den naem van met of geen zouden
beelt
uitleggen. In het welk alle
lUe dingen
d
verlof en aflaet van hunne zonden
het
hunna
de
volgens
dood vervallen
het vijfde doodcn te begraven

vierde dikwils in den

,

,

,

:

zeker verguk papier te verbranwelk
na het vuur dat in dit
den
in het anleven verflonden heeft
der leven, tot een beter gebruik gefchikt
en in louter gout verandert
word en dit deilc men om aen de

neLecre.

laefte
,

,

,

,

:

wachten van d'achtien hellen.
Die vervvaerlooft of verzuimt deze bermhertigc plechtelijkheid, komt
ter oorzake daer geen
onheil over
genocchzame magc is om hem te
bevryden en te trekken uit delaefte
helle
alwaer hy voor zulk een gru
wel-daet zal gedoemt worden te lij
den onder een van die yzelijke en

[

i

|

den
gen

:

,

vervaerlijke herfchepping of veran-

niet nieuws en eigens krijdan de vormen en hoedanighe-

,

,

den.

:

,

Dan om niet van verfchillendege
voelen te zijn en daer in alle ge
lijkelijk over een te komen , anderen zeggen, dat byzondere hchamen , die alle daegs geboren wor-

j

;

Zy verklaren deze Leere door het
exempel van water, welk de geftalte
neemt van het vat, daer het in is:
rondvormig zoo het ront is vier:

,

kant, zoo het vierkant is driehoekig, zoo het drie hoeken heeft. En
na de floping des vats , door eenig
:

of anders vergaet de geftalde zijnnelijkheid der byzonlen ftaen.
De hoge en innerlijke Leere, welke dere hoewel het water altij ds blijf tInfgelijxeen Goutfmit kaneeneti
geopenbaert was aen deze tien uitvan
tiger
leerlingen
of peert van een zelven klomp
de
onder
al
verkoren
gout maken
en midlerwijle verlieis begrepen onder
dezen leeraer
zulke verborgen geheimenifTen en zen dit peert en deze tiger hun fatonder zulke teere flofle dat zy tot focn, door de fmelting van dit mewelk altijd in de fmelt-kroes
niet vervak, en zoo wel voor het ge- tael
zicht, als voor het verftant zich ont- een en het zelfde blijfr. Maer zoo
ghy tegen Xekia in legt, en hem de
rukt.
de
zelve,
Xekia
in
uitlegging van deze Filofofie af(lelde
Eerflelijk
hy
dat 't begin en ftoffe, daerdemenfch vraegt en hoe hy die verftaet
en alle andere fchepfelen van ge- zal u niet dan zeer onvolkomen volmaekt zijn zeker flag van dunne doen , en niet anders antwoorden ,
niet dat die het dan dat alle dingen te niet gebragc
lucht geweeft zy
en worden: gelijk het fatfoen of geftalvoorwerp van zinnen kan zijn
hoedanigzijn
de
te vernietigt word, wanneer het vat
magtig
de zinnen
heden daer van te doordringen en gebrooken , en het gout gefmolten
maer waer van ook het word.
te peilen
Zoo ghy verder met hem gaet,
hoe uitftckend en verzelf,
verllant
niet
kan
been afvraegt wie d' eerfte vormen
klaert het is, het wezen
grijpen. En hierin zeide hy de waer- of geftalten aen deze dunne lucht
heid ter oorzake hy zoo veel te dui- gegeven heeft, en deze hoedanigzijn
en verftrikter in zijne ver- heden veelmeer, dan andere
flerdcr
klaringen was hoe hy minder vatte antwoord zal opeen niet, en louter
neen uitkomen. Waer uit men dit
'tgeen hy gevordert had.
De Sincfcnleiden zich daer op een onfeilbaer gevolg kan trekken dat
lange wijle, om deze nieuwe Filofo- dees nieuwe Demokritus noch God,
fye teverftaen: en na lange betrach- nochgoet, nochquaet, noch belootingen, wanneer dit lichaem, ter oor- ning, noch ftrafTe kent, enhemonzake van zijn dunheid, uit hunne her- bewuftis, of de ziele onfterffèlijk.
deringen

als hier

,

na breder te verha-

toeval
te

,

dat

,

,

is

:

:

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

,

:

:

,

,

,

is.

,

:

van S/na

ofTai/ing.

is, ja zelve of zy ontflaet, ter oorzake dat ditgeene ziele , of ditgee-

ne

geftalte

le is

zy

,

is

,

Aldus

zal Hoffelijk zijn.

zal de zijne, gelijk die van een beeft
^

zijn.

Hy voegde by al dit

^

vergaderden met groote eerbiedenis
en eerwaerdigheid al het geen welke het vuur noch van zijn lichaem
niet verflonden had.
Dit verdeilt aen veele ftukken,
om de wereld daer mee, gelijk met

of zoo het een zie-

:

i ^

,

dat een zie- zoo veele dierbare overblijffelen , te
van
deze
zoo dunne heiligen eerdeilden zy die aen de
gevormt
Ie
geen hert heeft welk haer menfchen op d'aerde aen de geeftoffe
kan bewegen geene gedachten, wel- ften, in den hemel en aen de draken,
ke haer kan bekommeren geenver- in de zee.
Niete te min.fy bewaerden een tant
ftant, met welk zy kan reden-kavelen geen magt,waer van zy haer kan van hem die Xekia by uitterfte wil
dienen om te werken maer dat de aen den Koningvan Ze//(?« gemaekt
zelve even zoo enkel zoo louter had, die de zelve aenvaerde, als een
en dun is als onveranderlijk en on- zeer dierbaer gifte, en onder den
bederfïelijk en zelf overftaenbaer. rang der dingen ftelde
welke hy
Derhalve de geen die deze fraie zeer hoog waerdeerde,
kennifle deelachtig geworden is,'
Naverlooop van eenige jaren viel
kan zich beroemen den hoogften deze tant in handen van de Portugetrap van volmaektheid bereikt en ^Qn
wanneer zy den oorlogh zekedaer van vafte proeven te hebben, ren tyran van dit Eiland aen deden,
wanneer hy niet meer met het ver- tot herftelling aldaer van den wettiniet meer met de gen Koning
ftant redeneert
die van daer onrechrwil begeert niet meer met de zinnen vaerdelijk was verdreven. De geonderlcheid geenen ftrijd der herts- weldenaer wierd door de Portugefen
tochten gevoelt wanneer hy onbe- gedwongen te vluchten en na het
kommerten zonder onderfcheid en Eiland üiajanapatano zijn hertret te
knaginge van gewifle allerlei flag van nemen.
eindelijk ongeZoo andere evenwel willen, was
mifdaden begaet
beeld.
Zie
deze tant van Xekia niet;maer van zevoelijk is, gelijk een
daer een volmaekten menfch van Xe- keren knecht die hem een lange wijkia, volgens wiens gront-regelen de le gedient had, en gezeit wierd in een
Soitiften niet zouden toegelaten wor- aep na zijne dood herfchept te zijn.
den , onder het getal van zijne leer- Waer door de Koning van Ze//ö;/,dien
zie daer het groot geheim men zoo groote wonderen en vreemlingen
leere, zoo verborgen dat digheden van hem voor zijne herzijne
van
het niet geoorloftis , diet'ontwijden fchepping verhaelt had ter gedachnoch t'openbaren.
tenis ran zoo een groot perfonaedje,
Dit was d'uitterfte wille en erf-ma- een van zijne tanden wilden hebben.
king van Xekia en de geheime fchatZijn beeld word zittende in de geten van zijne volmaekte leere waer daentevan een fchoonen jongeling,
die hy onder al zijne meteen derde oogh in 't voor- hooft
van de tien
leerlingen uitverkooren had de uit- vertoont.
Ik zal een byzonder gevoelen,
voerders waren.
Hy fterf dan in zijnen ouderdom welk Are^/i?,noopende de verhuizing
hier laten
van negen en zeftig jaren. Het lijk der ziele geleert heeft
wierd.na 's lands gewoonte op eenen volgen.
hout-ftapel
j^e-ji-M, dan, om zijne leere meer gevan het aller vvcl-riekenfte hout verbrand. Zijne leerlin
zags en nadruks te geven, heeft eingen die de lijk-ftaetfie by woonden, delijk dezelve onder nieuwe invalna zy hem tot eenen heilig gemaekt len willen leeren en onder nieuwe
en onder den rang der Goden ge- ge voelens voorftellen.
Zoo de leerlingen zeggen was
bragt hadden
gelijk hy zelf hem
daer voor heeft willen doen houden, Xekia berucht door de mecnigte der
,
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:

:

:

:
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{les

mirakelen, en^afzelf daervangrote getiiigeniirent Aenftonts na zijne
verweniiekle hy vier en
geboorte

kingen van dien geen volgt, die vati
geftalte verwiffek. Die byvooi beek,
wreet en onmenfchelijk geweeftis,

I

,

twintig duizentmael in veel gedaen
ten van dieren: en eindigde eindelijk zijn laefte vervventeling in eenen

vvort

en

,

,

een

rat

,

de zielen

,

j

rijmde beuzelingen doorwrocht, dat
öW/i« in zijn boek van de herfchepping niet zoo vreemts, enuitzinnigs
heeft
of zy fchryven het hunnen
herfchepten helden toe.
Ja blijft
deze waengelovige ziel -verwente-

|

|

,

ling

|

vilTchen en on-

verwentelen.

Tot een

(laeltje

van dit belacchelijk

gevoelen, kan dienen, 't geen,volgens
verhael van ftüps Marinus zich des
,

,

jaers zeftien hondert twee en dertigli
in Cochinchina zich heeft toegedragen.

,

Door een

flerk

onweer van winden

regen, was een boom van ecne yzelijke hoogte en dikte ter neer gevelt te
:

,

weten

:

,

hy was tachtig ellen hoog, en

zoo zwaer,dat hondert man dien niet
vandeplaets konden verroeren. Ee-

,

-

,

zielen niet alleen uit het een dier in
het ander ; maer ook uit dieren in

boomen

,

om

vogelen

;

:

,

laetften

,

maer treet ook tot de gewaflèn over waer uit die verfoeielijke boomziel verwenteling gefprotenis: waer door zy zeggen, dat de

gedierten

,

;

niet alleen onder de viervoe-

tige dieren

,

den

,

zoo groten getale worden deze
herfcheppingen by hen ingevoert, en
zijn met zulke belachelijke en onge-

zulx die in deze wereld {lerft,in een
andere van deze zes plaetfen weer
herbooren word onder de lucht en
y-edaente des volks van dien aert

in

:

In

fenzijn, die niet verfchillen vanelkandre ,dan door d'ongelijkheid van
perzoonen , die aldaer verblijven:

zijn

in

,

hebben.
i

,

gekomen

verraders

j

Diedeleere, welke beflaet in het
zeggen dat inveruitterlijkieeren
wereld zesplaetder
oorden
fcheide

zal

:

,

geven.

daer zijn lot hem heen heeft gevoert:

een vifch

in

,

,

|

en alzoo van d'een tot d'andere. Tot
dat eindelijk na zoo veele verwentehet
lingen en dezen braven tocht
hy
rat weer tot zijn punt keerende
begint in deze wereld, daer hy uit
gong voor de zevende male zeer
zuiver en volmaekt herbooren te
worden; na hy, gelijk gout, gelouen zes zeer flrenge koppetert
zoo dat hy als
lingen geleden heeft
dan kan fierven voor de laetlle maen
le, na zijne eigenzinnelijkheid
wanneer hem wel gevalt dewijl hy

ti^er: die

:

ter llraifen ge-

doemt, ineenegeduurigebeweegenis zijn, en haer zonder ontflaging
van het een hchaeni in het ander, be-

eenen

:

:

,

ftil

,

,

:

in

wolven: geilen, in verkens: gulzigen in honden zachrmoedigen, in
fchapen Koningen, in oliianten en
zoo dat deze
alzoo ook andere
ziel verwenteling gefchiet, na mate
in
van deughden of ondeughden
dieren die met die deughden en ondeughden eenige over-een-kominge

,

,

hervormt

een roover,in een wolf: dielchalk en
loos, in een VOS: die zwaer-geeftig

w itten olifant. Dit gevoelen welk
reeds voor waerachtig is gcgaen is
ojider ander een reden waeroni de
Koningen van 'cOoften zoo hoogh
cti\en witten olifant waerderen. De
Tunfkinders gebuurcnder Sinefen,
noemeji deze ziele verwentelingh
Loan Hoy en de ziel verhuizing der
genen, die beroepen zijn inhetander leven te lijden, 7/-j« Lujm, dat
uk oorzake na de wijze van
rat
is

Keizer rijks

i

nige hielden hem voor eenen Satyr of
Bojch-god: andere vooreen grooten

Hopman

die voor hondert ja-

loop van de onveranderlijkheid, enzich bevindenin het bezit
van de hoedanigheid eens af- gods of
beeks.

S'iwticn

Anderen leeren
met meerder
grond een andere wijze van ziel verwenteling, en zeggen
dat de vergcwoonelijken
de werwenteling

Wanneer niemant den boom derfde aen ilukken houwen heten zy
dien aldaer in weer en wint leggen,
met inbeelding dat gene elementen

,

,

,

,

ren gekorven, en in dien boomherfcherpt was
en nu Cocbinchine den
,

oorlogh (.juam aenzeggen.

,

:

,
,

VJft

S.'fta.

ofTaihg.

J17
den zelven kondeii bederven, nochte alle de akten of weikingen van d'indoor de dikte en herdighcid der wendinge magten toe, \7.y vcrftanfchorfen dringen
die het kleet en delijkeof begeerende
of inbeeldenvvapen-rufling van deze af-god was, de
waer uit zy befluiten dat deze
tot befcherming van alle toevallen.
magten ophoudende te werken haer
In Jungking, volgens verhael van zinnelijkheid van diergelijke dingen
den zelven Marinus koken deze af- verhezen en ophouden te zijn dat
godiften dikwils in 'tjaer,ten platten isgezeit, dat deze beelden en deze
lande , meenighte van rijs in een gedaenten gemaekt van de magten
groote ketel, en brengen dezelve in volkomentlijk te niet gaen en in
fchotelen en bakken
gemaekt van dier wijze dat het een kan zijn dat
zekere bladen van boomen aen êitn geen welk z}- wil wanneer het haer
voet van ieder boom tot een ge- behaegt, zonder zy evenwel kan
fchenk aen den perzoon, die in de- volkomentlijk vormeeren de gezelve herfchept is. Dit gefchied uit daenten van het geen
dat zy bemeelijden over hun rampzalig lot, en geert.
om de droefenis te doen blijken die
Zy onderfcheiden in verfcheide
zy hebben van hem zoo langen tijd trappen en in verfcheide verblijfovereind en zonder eeten te zien
plaetfen de bedieningen
die den
defgelijx tot erkentenis voor het ge- ftaet van den menfch betreffen, en genot der fchaduwe tegen het fteken woonelijke voorwerpen van fijne bezigheden zijn. Daer zijn'er, volgens
der zon ne onder den zelven.
Dan een hooger en geeftelijker hen zes die den ftaet van wereldi;iel-verhuizing is die welke zy vor- lijken betreffen
en gevangkenifl"en
men in het herte van dtn menfch of hellen by hen genoemt worden
die onophoudelijk waekt en het ver- en vier andere, die zy paradijfen noeen den Benz-ten toegefchikt
Itant gevangen neemt het verftant men
weer d'andere maghten
zulx zy, zijn ter oorzake deze zoo zy zegzonder ooit op te houden te werken, gen, in de wereld leven, alsof zy daer
onophoudelijk bezig zijn in de ver- niet in waeren, in afzondering van
fcheidenheid der voor-werpen die alle gevoelijke ydele en uitterlijke
dingen. Volgens deze Leere moet
zich aen haer vertoonen der wijze
de ftaet vaneenen arnootwendigh
zoo wanneer het verftant reden-kamen wereldlijken wel befchreielijk
velt dat het geen is, welk leeft wan
neer de wil werkt het leven van het zijn en des te meer aengezicn daer
verftand in de wil over gaet en is dan niet minder vyanden te beftrijden
het verftant dood, en de wil leven- zijn alshy vervolght word van verdig zoodanig dat het herte geboorte fcheiden gedachten genegentheden
neemt, en zijne gelijkheid ontfangt, en hertstochten die hem geduurigwanneer het begint te werken en lijk ^QW oorlogh aendoen zulx hy
die verheft enfterft aenftonts, wan- gehouden is te blijven gelijk op een
neer het niet meer werkt. Zoo is het rat welk altijts omdrait, en in een
ook met het verftant, de wil en zin- geduurige bcweginge is.
En zoo dit rat ftil ftaet,het is nooit
nen. Hieromzeggenzy, dat de gedachten of innerlijke magt geeft het dan aen een van deze zes hellen
dat is te zeg- alzoo is de plaets daer zijn rampzijn aen alle dingen
gen, zoozy op haer werkt, zyont- zaligh lot hem aenbrenght. de hei,
het verftant met te daer hy ruft, en de vorm van diegeftaet aenftonts
d'inbeeldingh met nen aenneemt, die hy daer ontmoet:
redenkavelen
defgelijks de andere en van waer hy vervolgens d'andere
in te beelden
magren behoudende deze beelden hellen door -loopt ter tijd toe de
en deze gedaentenofgeftalreninde dood eindelijk dezen loop eindight,
en hy door dit middel kan herboren
maght.
Wijders de Filofofen van Xekia worden, om geregelder te leven, als
voegen een dicrgelijke werking aen te vooren. Zoo dat die , na het ge:
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mering van geeft
fe en dood.

voelen van deze dwael-geeften zich
reeds gevoelt bevrijt van gedachtenilTen, daer hy te vooremede opgehoopt was: van hertstochten, die hem
den oorlog aendeden en begeerten,
die hem onophoudelijk vervolgden
tot eene opfchorting van de kragt der
ziele gelijk als of hy opgetogen en
,

Deze

hoogden

gekomen

is

tot

1

1

toteenafgod-beelt,

onderde Goden flellen waerdig,
onder dien naem aengebeden te

:

,

worden.

deze bedriegeryen mis-

al

,

de ellenden van dit leven zwaergeeftigh en quaet van inborft maken zijne geboorte neemt. Aen de
derde helle geven zy den naem van
beeft, daer luiaerts en onwetenden
gebooren worden
die genen geefl:
hebben om het zwart van 't wit t'onderfcheiden, nochtehet waerachtig
van het valfch maer volgen blindelinx, gelijk heeften, 't geen de zinnen
en reden hen inblaeft.
De vierde helle wort de getergde
in de welke
die
duivel genoemt
ter werelt komt
zijn verblijf gaet
,

1

om

Door

,

,

den

zes levens, met verzekering vaneene beloning, na mate van zijne ver-

hem

die

,

trap van volmaektheid de-

dienfte, die

helle

:

,

,

ftraf-

word gevolgt van eene
zy den verhongerden
daer degeen dien
duivel noemen

andere

,

verrukt was

lichamelijke

,

zy het volk, en doen het geloven
zoo veel zy kunnen dat
hunne beelden het leven genieten, en nemen zoo hy niet kan overwinnen
zijn gramfchap
maer zich laet veronfterfïèlijkzijn.
leiden

:

,

,

,

,

:

-.

Waerom fchoon

voeren tot fchelden en lafterlijke
woorden tefpreken en geweldige en
vyantlijke daden te doen.
De vijfde is by hen bekentonder
den naem van menfch. Die daer in
geboren wort, is geheel menfchelijk,
heufch, dienftplegend , enzeerftips
in het onderhouden van.Pohtijken
of burgerlijke wetten.
De zefte is genaemt de hemelfche
helle
daer geene andere, danPrin-

dusdanige beelden niet fchijnen te zien noch horen,
en geenen bediening van iet anders te
verrichten hebben, (alzo zy gemaekt
zijn van ftoffelijke dingen ,) zoo horen zy nochtans gelijk zy zeggen,
en zien op hunne wijze ja eeten
aia hun behoefte, en behouden zich
door dit middel in goeden ftaet te
weten, de Godheid is in dezelve,
gelijk door eene verrukking ingeflorpt.
tn in dezer wijze verdedigen deze Filofofen het leven der
beelden tegen de genen, die hen te,

,

:

:

:

voorwending op kunnen maZy worden dan in deze hellen
gebooren,wanneer zy de zoetheid en
vermaek des levens onder de Mufen,

ken.

genftreven.

,

De eerfte dezer hellen

zijken andere tijdkortingen, genieten:maer dit alleen maekt den top van
hunne gelukzaligheid niet, ter oorzake zy noch uit defe helle niet geraekt
zijn, en ftaen na die van de Bonzien.

gelijk de-

,

ze Filofofen die aen den volke verklaren behelft drie plaetfen
daer
men zeer veel te lijden heeft, en aen
,

,

dewelke fy den naem van twee hertsgramfchap en beDe Bonz/e»,diQ met hun vier hellen
tochten geven
geerte, met onwetenheid, die eigent- het Paradijs van Ep/kuur xenooncn,
lijk drie razernijen van deze hellen ftaen vier trappen in de zelve toe, die
vertoont worden door zoo veelverzijn.
Maer wanneer de menfch in de fcheide foorten van Filofofen dezer
helle van deze wereld gebooren zekte De eerfte is van de genen die
word, zoo word hy
volgens hun beginnen, en zigblindehnx laten voezeggen uit den buik van zijne moe- ren tot de leere van niet of geen die
der met den hoofde neerwaerds ge- men hen in blaeft waer uit alle dinge
:

,

.

,

,

,

,

:

keert, gebooren,

omtegaen, daer haren oorfprong trekken, en daer toe

zijn rampzalig lot

hem henen voert: weer gebragt worden. Deze hebben

:

i

enlijdaldaer achterlei pijningen, als
daerzijn leven
ouderdom, ziekten, armoede , onheilen
bekom,

,

,

i

een afgezonderde plaetfe in den tembewaren aldaer hunnen rang
boven'touter, in'tgezichtvanXf/tij.
pel, en

De

:

:

va» S/na, ofTaijhg.

De tweede
die

foortis van diegenen,
gcvordcrc zijn, en in ftaec

meer

van een graet in de Filofoiie bekomen te hebben. Deze leggen zich
geheelhjk op de betrachting en redenkavcHng en hebben niet tot voorwerp van hunne bcfpiegehng dan de
betrachting der tvvalef oorfprongen,
of trappen die de mcnfch in zijnegeboottc door-loopt, eer hy fterfc.
Dederdefoortzijn diegecncn,die

d'eene
;

i

JIJ,

word gcnoemt

uitftekenfte

:

d'opperfte en
d'anderc de levendig-

makende.

Door

!

verftant

d'

opperfte verftaen zy het

en gelooven
gelijk by
\ouós Pythagoras en. de Stoitifien èxtven, dat God een algcmeine ziele is,
uitgebreit in alle fterren. Door de le;

,

,

,

,

vendigmakende ziele verftaen zy
de byzondere ziele van ieder byzonder fchcpfel, dienooit kan werken,
hunne koers der Filofoiie af geleit heb- dan in degenen die zy bcvormt en
ben
en daer in uitgeleert gewor- daerzybefteltis.
den zijn. Deze, na hunne oefeningen
Anderen willen, dat de ziele een
daer in ge- eindigt te hebben, leggen zeker gefternte zy
welk bcftaet in
zich nergens meer op, dan op de zich zelf die niet gemeens heeft
werken van liefde, en die het nut en met die van God: on afhangelijk en
voordeel des naeflen betreffen. In- ongefchapen, gelijk God.
zonderheid zijn hier onder
die
Daer zijner die drijven dat God
reeds eenigen voortgang onder de in den acnvang der wereld alle zieBonzien gcdaen hebben, daer van zy len gcfchapen hebbe
en niet een
grooteondervvijzinge bekomen, tot ziele meer van nieuws oniftaet
hun byzondcr levens beflicr, en ver- maer dat zy alleenlijk van het een likrijgen van deugden
noodig tot chaem in het ander o vergaen. Andede wijze van leven, die zy omhelft ren houden ftaende, dat God en de
hebben. Deze hebben daer ook hun- zielen van alle eeuwigheid zijn en
ne plaetfe en zitten aen de linke zij-, het lichaem deze bant is die haer
de, meteen kleine kroone of kran- on - affcheidelijk aen Godt vcrec,

,

I

1

j

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

fe, of eenig ander teken in

de han-

nigr.

den,gelijktoteenzin-ftael of zin rijk

Wijders , die loochenen , dat de
werelt niet eeuwig is , bewijzen op

teken van hunnegodvruchtigheid.
De vierde foort word genoemt/(?,
dat 's gezeit godcn-becld.

,

Deze zijn volkomen geheldert en
,

geheel en

al

den cerften beginne van

w/d"? gelijk.

Deze handelen niet meer uittcriijk,
en hebben geen zinnen meer noch
,

om

te zien

noch

,

om

te verftaen

,

noch gedachtenifTen over de dingen
dezer wereld dat is te zeggen zy
zijn in het Paradijs, daerzyeenvafte ruft genieten en volmaekte vre:

:

en
deze dunne en lichte
lucht, die hen alleen bekent is, met
uiifluiting van andere,gelijk een voorwerp van geloof,en die de zinnen niet
kunnen begrijpen ter oorzake zy
niet meer omringt zijn dan met dit
lichaem van een zeer dunne lucht:
daer van fy by hun leven niets konden
bemerken, eer zy hervormt waren.
De menfch, zoo eenigen der acnhangers gevoelen heeft twee zielen

de,

in

de vcreeniginge van

hervormt

in

:

,

,

«/£'/':

een andere maniere de verhuizing
der zielen
met te zeggen dat de
verfcheiden ftaet der menfchen van
deze werelt, niet kan ontftaen, dan
van goede of quade werken van
czn&w iegelijk, voor d'eerfteziel-verhuizing. De gront reden van al dit,
en die de grootfte indruk op hunne
zinnen geeft, beftaet hierin dewijl
zy geloven dat de ziel in het lichaem
is
gelijk een mcnfch in zijn huis,
en een vogel in zijn kou en de zielen niet van verfcheide natuure zijn,
maer alle van een zelve geftalre.
Waer uit zy befluiten gelijk een
menfch kan gaen van het een huis in
het ander, zoo kan ook de ziel van
het een lichaem in het ander overgaen: enkunnen ook de zielen, aengezien zy van een zelven acrt zijn,
haerc bedieningen doen in wat lichaem het zy dat zy bevormen.
Ja zijn eenige volken in Indien, inzonderheid de Bramins of Brachmans,
zoo-

|

i

I

!

,

:

,

,

:

,

,

,

:,

,

1
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De

gevoelen ingenomen , dat zy zich ook in den tijd van
de grootfte hitte , onder het ilapen
met een kleet van den hoofde tot de
voeten bedekken, uit vreze dat onder het flapen met den mont open
het een of ander klein ongedierte,
waer in iemant zou verandert zijn in

zoodanig mee

heidenfche kerkelijke gebruikehjkheden dezer Sekte hebben grote gemeinfchap met die van de
Koomfchc Lecrc: want de getyen
die zy al zingende opzeggen, gaen
heel en al op zijnGregoriaens. Ook
ftellenzeinhun Pagoden beelden ten
toone.
Onder het opzeggen en zingen
der getyen wort t'elkens zeker woorc
hcrhaclt
welk zy zelfs niet weten,
wat het bediet: en luit dit Tolome als
of zy met een gebroken naem Thomas wilden zeggen. Het fchijnt zy
miffchien hun Sekte met het gezag
van dezen Apoftel hebben willen ver-

dit

,

,

,

denze!vemogt kruipen, en'^zy

hier

door hunnen adeldom en rang, dien
zy in de werelt hebben komen te
verliezen om welken te behouden
zy boven matezorgvuldigzijn. Dus

,

,

:

,

verre Mariniis.

D'Oprechters dezer Leere
Trigaut getuigt

,

,

zoo

fchijnen in eenige

punten onze EuropifcheFilofofente
volgen
want zy Hellen mede vier
Elementen ofHoofcüoflen, gelijk die
van d'eerfte Sekte vijf malten met
Demokritm en andere veel werelden
maer fchijnen allermeefl: de Leere
van de verhuizing der ziele van het
een lichaem in hetandcr uit de Leere
van Pythagoras ingezogen.te hebben,

heerlijken

:

:

:

'

:

met verfcheide andere verdichtfeby deze Leere te doen totblan-

len

Zy ftellen geene plaetfe van beloningen of ftrafle in hemel of op aerde:
gemerkt zy in gene van beide de zielen eeuwig plaetfen
maer willen dat
de zelve na verloop van etlijke jaren
ineen der werelden, die zy in groten
getale ftellen, op nieu herboren worden verlenen ook aen de zelve vergiffenis der bedreven boosheden, zoo
zyhaergebetert hebben
Zy verbieden vleefch en ander levend t'eeten.na de wijze van Pjz'/at^örcu: maer weinig komen zy dit verbot
na en ontflaen lichtelijk van deze en

,

;

ketfel der valfcheid.

Dan

het fchijnt zy niet alleen deze dingen uit onze Filofofen ; maer
ook een fchaduwe uit het licht des
Euangeliums gekregen hebben. Want
deze Leere voert een zekere wijze
van drievuldigheid in ; waer door
beu zelachtiger -wijze drie Goden in
eene Godheid vereenigen en zamen-

\

,

diergelijke zonden d'overtreders,zoo

:

zy

Ja belo-

flechts iet willen geven.

ven met het opzeggen hunner getyen al die zy willen uit de pij ne der
,

,

helle te kunnen verloflen.

In den aenvang wierd deze Sekte

grocicn.
1

Zy

hebben kennis zeit dezelve
Trigaut op een andere plaetfe, van
hetEuangeli: wantin het Landfchap
van Peyf-iw^^ is onder veel andere beelden die zy aldaer hebben zekere
beeltenis van eenen man
met drie

met grootgejuig ingevoert hierom

,

:

)

voornamelijk, wij Id'aenhangersd'onen de belo
nmgen van een ander leven klaerfterffèlijkheid der ziele

voor oogen fielden. Maer gerecht de Geletterde Sinefen of
die van d'eerfte Sekte van dien tijd
aenmerken Hoe nader deze Sekte,

lijk

,

,

lijk te

,

hoofden, die elkandreaenzien. Welk
bediet zoo de Sinefen zeggen dat al
deze drie hoofden niet meer dan een voor d' andere aen de ivaerjchijnelijkbegeerteen wil hebben.
heid komt hoe zy door hare hedriegeÏ^QXi vromen bereit deze Leere in
ryen jchandelijkerjmet zonder bemerden hemel beloningen ; maer den on- king, verfpreit heeft.
vromen in de helle , ftraflen. Zy
Dan geen ding heeft het gezag deprijft zoodanig den onechten ftaet,
zer zekte meer verzwakt als 't geen
dat zy den echten fchijnt te verwer- de Geletterden den aenhangersdikpen. 0'aenhangers verlaten huis, hof wils door de neus wnjven en verwijen vriendcn,en trekken na verfcheide ten: te weten, dat de Keizer en Vorplaetfen buiten 's lands ten bedcL
ften,dieallereerll; deze Leere omhelft
heb
,

,

:

,

,

,

,

'

,

,

Tiigml

j

N

1

\

}

\

.

:

.

va» Si»a,

ofTaifing.

hebben, door een onnatuurlijke dood
ellendig quamen te fneuvelcn en alles ten val begon te neigen :ja in plaets
van voorfpoet , dien d'aenhangers
rijkelijk belooven , velerlei tegenfpoet en ellenden in den lande ontftonden. Velerlei rampen heeft deze
Sekte van èiZti beginne af tot aen dezen tijdt uitgeftaen met nu toe, en
dan weer af te nemen
hoewel zy
altijts met boeken vermeerdert is:
'tzy die verfch uit den Welle overquamen of, 't geen waerfchijnelijker is in het kijk van Sina zelf gefmcedt wierden.
Door dit voetfel is debrantdezer
Sekte altijts voortgeflagen en heeft
nooit kunnen uitgeblulcht worden,
Maer uit de velerleiheit der boeken
zelfs zijn allengs in deze Leere zoo
groote vetwerringcn ontftaen, dat
zelfs de Leeraersniet magtig zijn die

Zeer berucht en vermacrt onder
andere isby de Sinefen een beeld of
afgodin Quonin die in de gedaente
van een vrouw , naer uitvvijzinge van
de afbeeldinge aen d' ander zijde ,
vertoont wort
met twee kinderen,
aen ieder zijde een nevens haer. Een
heeft gemeenelijk in beide handen
gevat een water -kruik
de ander

,

,

:

:

:

handen zamen gevouwen. Men zeit deze Quonin het
gebietenbefcherm over huis houdingen velt-gewaffèn en water heeft

,

haer grote kracht toegefchre-

ven wort en heeft een iegelijk, het
zy rijk of arm, die in 't befl van zijn
huis te prijk ftacn , en bewijft haer
:

;

grooteeere. Ookbrantvoordezelve
nacht endach ecnlampe. In eenige
tempels flaet dit beelt tot de hoogte
van drieën zeventigh elleboogen op

i

}

gerecht.

Ook

Wij ders de groote meenigte der
kerken, Pagoden noch heden in we,

zen,engebouwtvoorhetmeerendeel
met grooten pracht zijn kentekenen

:

;

,

hant.

i

Ook deze worden metgroten aen-

,

dacht geëert en aengebeden , hoewel minder , dan d'Afgodin Quo-

;

nin.

D' afgoden beelden hebben achter een vierkant gat met een fchuifdaer de gemeente het
'je offneetje
-

'

,

ofler geltinfteekt.

;

Noch hebben de

maer ook fchier in ieder byzonder
huis, op een plaetfe daer toeveror,

dent:ookopdemerkt,inftraten,fchepen en in 'sLands gemene paleifen.
Evenwel is zeker en gewis dat zeer
weinigen geloof aen deze vervaerlijke verdichtfelen der beelden geven
maer zijn alleen in dit gevoelen dat
fchoon zy niet goets uit dien uitterlijken beelden dienft ontfangen, evenwel hen daer uit ook geen quaet kan
,

overkomen. Dus verre

7>-/^rf«/.

Sinefen een an-

deren afgod of beek

,

welk zy Hoa-

j

qmm notmcn.
Hy wort gezeit over

de menfchen
het gebiet te hebben , en ftaet geplaetft in zommige tempelen op d'al-

j

|

,

;

in

-

,

pere klokken en andere koftelijkecieracdjen
Ongeloofelijkis, volgens T>-igd'«^
zoo groot een meenigte van beelden,
alsin5/»^gerienworden,niet alleen in
de Pagoden of kerken daer in by wijle eenige duizenden ten tone flaen

hebben demeeften

hunne (laep plaeife te prijk ftaen , de
twee andere beelden in de zelve afbeeldinge d'ecn met een kintje op
en d'andete met een inde
fchoot

t'ontwerren.

.

d'

,

waerom

,

vanhout enpleiftergemaekt. Neven
de kerken ftaen torens opgerecht Piramidifchgevvijzegebout, met zeven
ofnegentranfen van gehouwen of gebakken fteen, voorzien met grote ko-

met

ftaet ledig

;

van d'aeloudheid der Sekte.
In deze zietmen yzelijke wanfchepfelen van afgoden beelden: fommigevankoopcren marmer, andere

121

1

taren.

!

'

Zy beelden hem zittende af in
de gedaente fchier van een krijgsmet een derde oog in 't voorhelt
een knikker of klootje tufhooft
Ichen de duim en eerfte vinger van
de rechte hand en een potje voor
,

!

'

,

:

^

:

{

de borft.
Gemeenelijk ?izQnr\t^ct\sHoaquam
twee vervaerlijke en leelijkeduivclsbeelden beide met opgcfperden bek,
aen ieder zijde een deen heeft tv\ee
hoorns op de kruin deshoolisflacn,
oorcn
,

:

Q^

1

122

Befchryvhg des Keizerrijks

ooren en hair als een verken met de
handen gebonden en zamen gevouwen quanfuis als om hem aen te bidden wantzy beide worden gezeit de
dienaers van Hoaquam te zijn d'ander, die geen hoorens op het hooft
heeft; maer dat achter fpits en krom
omgebogen, houd in de rechte hand
een piek of lancie, met eenen (lang
boven acn omgeflingert.
Boven aen de linke zijde van Hoaruam word een draek vertoont die
'uit de wolken komtverfchicten.
:

/

!

'

,

:

;

:

,

Alle duivelfcheof leelijkegedaenten ftaen voor in den ingang van den

tempel

of achter d'andere beel-

,

den.

Een anderen afgod Vitek geheby anderen Sin'ifo , die ge, en
zeit word een zeer wijs man geweeft
te zijn
ecren de Sinefen met zon,

ten

,

derlinge eerbiedigheid en kniebuigingen , tot zelfs de grootfte Maiidarijns

toe

,

en

flellen defTelfs beeltc-

op d'altaren in de kerken, me£
brandende lampen enreukvaten,ten

nis

toone.

Het geheel beeltenis is een mismaekt wanfchepfel in maniere als
de prent vertoont met het voorlijf
meeflopen: is zeer groot en dik van
hooft, met grote borften en een vetten neerhangenden buik. Het heeft
indehnkehant een rozen-krans, en
,

,

,

|

i

(

;

!

i

d'oorenzecrgrocte yzere ringen,
waer van men zcic
het gebruik der zei ver allereerft in
in

tot oorhangers

.T/»^

:

gekomen zy.

Andere beelden worden zittende vertoont met de becnen kruislings onder het lijf geflagen, nad'Oo,

flerfche wijze.

Eenige peuteren met een oor-ledaer een zonderlinge geheimenis fchijnt onder ta
peltje in d'ooren

,

fchuilen.

Anderen fchrapen en krauwen met
een fchraper of zeker werktuig in
,

vorm

,

vnH

Sifta

,

,

(?ƒ

Ta/fw'T,

JZS

maer

of T/jee te
ren en hals. Al welke by deSinefen drinke-n. Welis\vaer,2ybaUetjesvaii
voorgroote heiligen, inzonderheid koeie vleefch, wel gekookt en inde
byhet graeu aengebeden, en met' zon gedroogt, in de Thee fmijten,
reuk-werken fpijze en andere ge- eer zy die drinken. Menvintandefchenken ten ofier vereert wor- re van deze Sekte die onder geen
kloofter zijn, en worden ook daer
den.
De Prieflers dezer Sekte worden in niet ontfangen in hoedanigheid
dan flechts voor eevan gaden
Ociams o{ Hoxons genoemt, die, te
gen 's Lands gebruik hun hair en nendag. Deze zijn landloopers.balbaertgeduurig af-fcheren gaen ge- lingen en rovers. Dan het grootile Trigaut.
ten getale van
gelijk d'andere
en hebben gedeelte hunner
kieet
leven in
geen ondericheit dan in de bonet.' twee of drie miljoenen
worden
en
kerken,
klooflersder
de
ten
gelijk
gezeit
is
Zy zwerven
d'inkomften
al
van
deel op den bedelzak buiten's Lands: onderhouden
andere leiden een zeer rtreng le- van euds door de Keizeren gegeven^

vorm van een ros-kam de fchoude-

ten

,»

;

alleenlijk Cha

,

,

,

j

,

1

,

'

,

Trigant.

:

',

,

,

,

}

,

,

,

,

,

Semedo.

envand'armgiften hoewel zyook
hun beft: doen, om zich met het een
of ander t'erneren. Zy verwerpen
'too SemeAo getuigt, geheel en al het
trouwen en leven in klooflers by
met het fcheip zes en vijf hondett en meer te zailagen met fpijkers
daer zy zich in doen men. Zy leiden voegt hy daer by,
Jiaer binnen
een zeer ilreng leven eeten geen
geduurende een maent
fluiten
flaende zonder lleunfel. Andere vleefch vifch noch eyren, en drin--

ven op bergen, in klippen en fpelonken, als kluizenaers. Andere doen
boete in 't byzondcr. Andere maken in 't openbaer zeer enge kamers van planken om en om he-

;

,

,

,

,

:

:

,

,

doen belofte van geen vleefch

t'ee-

kcn genenwijn.

;

::
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De2e bidden aelmoeflen 2:ingen, gebedek heeft. In het voortflepen,
en hebben byzondei-eplechtehjkhe ilaet hem niet vry 7.ijne handen,
den en gebeden, tegen brand, onweer, tot verlichtingh acn de keten te
algemeine ellende en dood. In deze flaen niaeris gehouden die lo5 achbedieningen dienen zy zich van dier- ter aente laren flepen, enaldienlaü:
als de Roomfch- op het doorgeboorde fleutel-been
gelijke deraedjen
gezinde Priefters te weten, van een aenkomen. 1 ot het uitvoeren der
kappe en wy-qiiispel. Deze Prie- (Iraffe, na behoren, gaet een zijner
fters zijn en worden ook gehouden mede-broederen neven hem, Jie met
voor de flechtfte luiden,te gelijk voor zweep flagenzijn blote huit tot bloehetfchuini en uitfchot des ganfchen dens toe geefelt .Ook prangt en knelt
Rijks naerdien zy alle uit het ge- de keren door de zwaerte hem der
wijze dat by wijle het zilte water en
ringde graeu hun hei-komen hebben
want van jongs af verkocht aend'ou- bloet tappelings ten wonde uitloopt.
Andere worden eenige dagcn,zonde Ojaams voor knechten, worden zy
van knechten leerlingen, en volgen der ecten of drinken in een klein
huisje, gelijk een zoldaten fchilderden leermeefters in ampt en dienft
gezet, van binnen om en om
huisje,
zich
een vond by hen bedacht om
zelfs door dit middel te vermeerde- met lange fcherpe fpijkers beflagen
daer iüd'overtreder alrijts over eind
ren en voort te planten want nau
moetftaen,
eiuit
en noit leggen kan.
die
hxwortiemc^ntgevonden,
DeKloofters der Ojcijms, zijn in
gen vrye wil met voornemen van
heiliger te leven zich in het gezel- verfcheide perken of bedekken afgefchap van deze zeer vuile kloofter- deelt, na de groote van ieder. Elk
luiden wil begeven. Door onweren- beftck heeft eenen geduurigen beheiden quade opvoeding ontaerden diener of bewint-hebber wien zijook de leerlingen zelden van hun ne leerlingen die hy zich tot knechmaer worden hen ten gekocht heeft, zoo veel hy wil
Leermeefters
zeer gelijk en, gelijk de natuur tot of kan voeden by erf-recht in het
quaetgeneigtis, van tijt tot tijt erger. ampt volgen.
Zyerkennenindeze Kloofters geDerhalve nemen zy zelfs gene zedige manieren aen nochte raken tot nen overfte of hooger. Een iegelijk
zoo
geleertheit of kennis van letteren; recht in zijn toegevoegt perk
veel
cellen op ais hy kan
eenige hoewel
welk door
'ten zy by geval
zeer weinig, die, van natuur geneigt het ganfch kijk wel in gebruik is
tot de letteren, iets door eigen naer- maer evenwei allermeeft in de hofftad Peking. Deze cellen verhuuren
ftigheid bekomen.
Niet-tegcn-ftaende zy genevrou- zy daerna, tothun groot gewin, aen
wen hebben,zoo zijn evenwel tot het vreemdelingen die komen om hunvrouweren der wijze geneigt, dat zy nedingen te verrichten. Waer over
niet, dan door de zwaerfte ftrafTen deze Kloofters veel meer openbare
van het verkeeren metlicht vrouvolk herbergen fchijnen tezijn en word
af te houden zijn. Te weten, die zich niet minder dan de dienft der beelen den kap den in de zelve ga geflagen of deze
in dit ftuk vergrijpen
over den tuin hangen worden daer fchandelijke leere verklaert.
Hoe gering en veracht de ftaet
op betrapt zijnde met een gloeiend
gevan
dezer Kloofters-luiden is, zoo
of
fleutel-been
zer
hals
door
het
y
boort: waer aen door het gat een yze- worden zy evenwel van veelen om
tor d'uitre keten van acht of tien vadem lang. eenig klein gewins halve
met zware fchakels, geklonken wort. vaerten en eenige andere gebruiMet deze ketenen moet d'overtre- kclijkheden geroepen waer door
der tot een ieders fpot en fchimp, wilde viervoetige dieren, vogelen
zoolang op ftraet met blooten lijve of land, of water - dieren vry gf^lagaen flepen tot dat hy tien teil zil- ten worden. Fenige der yverighfte
vers ten voordeel van zijn kloofter, aenhangcrs deezer leere koopcn
deze
,
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;
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:

:
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:

,
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,

:

j

I

[

,

j

:
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,
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,

:

,

j

i

,

,

{

,

v.:f2 SJitj, ofTaifirKl^.

deze dieren levendig
om die daer
na in de lucht, op 't velt, of in'twater vry en los te laten
met inbeelding van hier door groote verdien-

Wie het ook zy, die hunne Kloo
ftcrs komt bezoeken
zoo dra hy op

-

,

|

een trommel

,

den

j2y

gen.

,

aendepoorte
zijn zy gehouden voor hem te
gaen ten getale van dertig met hun
gewaet van plichtelijkhedcn aen
Deze doen hem een hertgrondelijke
gtoetenis
daer na gaen zy te voet
voor hem en verzelfchappen hem
ter plactfe, daer hy wil gaen
en
doen het zelflfe op zijne vertrek.
Zy ftaen onder gebiet van den
raed der gewoonte of herkomen die
henbeftiert; maer by doen vanftiaffe wanneer zy het verdient hebben,
handelt dees hen veel zachter, dan
(laet, die

is,

doen.
Wijders in deze eeuwe heeft deze leere niet weinig weer begonnen
te herleeven
en zijn voor dezelve
tempelen herftelt of opge^ eele
te

,

,

,

.

:

,

,

recht.

:

Schier alle d'aenhangers zijn gelubden vrou.wen of het domme graeu.
Maer boven alle zijn 'er eenigen,
die zich voor de y veriglle onderhouders dezer lere uitgeven, en Ciaicum
genaemt worden dat 's vaflenaers
want zy onthouden zich binnen
's huis
hun ganfch leven lang, van
vleefch en vifch t'eeten
en dienen
daer vieriglijk, met offerhande en ge
beden ,eenen iloet van beelden. Ook
,

.

,

,

worden zy by andere

in de huizen
geroepen, om gebeden op te zeggen.
Zelf de vrouwen van de mannen
afgezondert, onderhouden deze wijze van kloofter-leven zy fcheeren
ook den kruin des hairs af, en verwerpen het trouwen. De Sinefen
noemen haer Nku, zoo veel als Bagijnen. Maer deze woonen niet veel te
gelijk by malkandere en, by de mannen te gelijken, zijn veel weiniger
,

:

,

Dusstn^Trigaut.

De Kloofters, volgens Semedo
zeer ruim

:

d'

,

zijn

omtrek der muuren,

die dezelve omringen, gelijkt eigent

na eene ftad, verdeilt in rechte
perken en bevolkte huizen. In ieder der welke hebben twee
of drie hun verblijf: te weten een

lijk

flraten

,

,

,

met zijn fchoUeren: dien genoèchzaem van alles verzorgt word:
en word ook door alle de huizen ge-

meefter,

keverdeiling gedaen van al'tgeen
de Keizer geeft.
D' overfle des Kloofters die het
algemein gezagh over alles heeft,
neemt geene kenniiïe dan van byzondere zaken, die hem voorgellelt worden
wat de reft belangt, hy
laet aen eenen iegelijk de beftieringe
van zijn huis.
Des niet te min vergeeft hy de
ampten en noemt de genen die
de vreemdelingen moeten ontfan-

lij

,

:

,

,

|

,

j

:

,

in getale.

,

,

j

{

de wereldlijken.

De leerlingen of aenhangers,'die
noch heden in groten getale fijn,leven
te zamen trouwen noit. Lieten thair
der baert,en op het hooft lang waifen,
,

en dragen gemene klederen, die niet
verfchillen van d'andere behalve in
eenigding, terwijlezyinbedieninge
zijn. Inplaets van een bonet dragen
die
zy een kleine krone of krans
niet bedekt dan de knoop of tuit van
hun hair. Zy ft ellen het laefte of
hoogfte goet van den menfch in de
goederen des lichaems in de bezitting van een zoet en zacht leven, buiten arbeit en kommer.
Zy erkennen twee Godheden, d'eene groter, dan d'andere; hoewel alle
beide lichamelijk. Zy ftaen een parawelk
dijs en helle toe. Het paradijs
vaft is aen de
volgens hun zeggen
geneuchten des lichaems, is niet alleen voor een ander ieven, maer ook
voor dit op d'aerde en beftaethier
dat zy door middel van zekere
in
oefeningen en betrachtingen zommige jonge kinderen kunnen worden andere zich tot A'/w/zew maken,
:

,

,

,

,

,

:

,

,

:

dat 's gfZ&xl, gelukzalige op d'aerde te
bezitten 't geen zy willen, gez wint en
vaerdig van d'eeneplaets na d'andere
:

overfteken fchoon zeer verre afgelegen zich laten vinden op maeltijden en diergelijke dingen.
Zy hebben een muzijk en fraeie
,

,

fpeeltuigen

:

waeromzy oplijk

ftaet-

ficn en openbare plechtelijkheden
ontboden worden en ftaen den Kei,

zer en Mandarijns

in ofTcrhande ten

(^3

dien

scme.b.
*

s

T

.:
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Zy

geven zich voor waerzegrrers uit, en belooven regen te
kunnen 2,even, en duivels uic be-

dienfte.

vreezediedooreenenliondofdraek
mogtopgegetenworden mctplech-

i

'

,

telijkeoHerluuidcnjnfonderheitmet
groot geraes en geluit by tijds genen
fmette plaetfen te verdrijven.
Wonder zijn al de Sinefen, hoe- byflantgedaen te hebben: waer over,
wel inzonderheid d'aenhangers de- na de Keizer door luiden, in den lo.op
zer tweede Sekte, totwangeloofge- des hemels ervaren, vii" d'aenftaenneigt, inzonderheid van wichelarije, de verdiiiftering verwittigt is, aenvoorfpellingen voorweting van aen- ftonts door loopers al de lieden des
Rijks van deffelfs dag en ure gewaerjflaende dingen.
Des Keizers Wiskonftenaers, vol- fchouwt worden. Ten welken tijde
gcnsSertjedo ftijven niet weinig dit d'overheden en burgers overal die
waengeloof acngezien zy uit de uure zorgvuldelijk verwachten, en
aen een van beide be
kleure des hemels, uit onweer, uit het gevaer
don der buiten tij ds, uit de gezichten fchorcn methetüaen op trommelen
die zy ten getale van en kopere bekkens afwenden.
der zonne
Men heeft 'er Pagoden of Kerken
nvce en twintig gedaenten afmalen,
en uit zeftien verfcheide vcrfchy- die op wagens voort gerok worden
ningen der zonne, de voorbediedin waer op de vrouwen malkanderen.
gen trekken om hem des te verwit- Almanakken uitdeilen in welk haer
tigen. Inzonderlieid bemoeien zy duidelijk een les Word voorgefchrezich met oorlog of vrede den rijke te ven hoe zy zwanger zullen worden
voore te fpellen ook ziekte, dood
Zoo Tr/gaut getuight, heeft zich
veranderuig, beroerten, endierge
geen waengeloovige zeden zoo wijd
lijkeuitkomften.
Ten dieaeinde, maken zy een Al- en zijd door 't geheel Rijk verfpreit
manak van ieder jaer welk verdeild alsdiein het aenmerken van gelukword in manen de manen weer in kige, en ongelukkige dagen en uure
dagen de dagen in gelukkige en on- doende is zulx de Sinefen in al hun
gelukkige uren, 't zy om iet te onder- doen den tijd, als een baek en rechcnemen ofte laten fteken als zich op fnoer vooroogen houden. Te dien
w eg te begeven of een rêize te doen, einde worden alle jaers rweederlei
trouwen do
tafelen van Almanakken gedrukt,
uit den huize te gaen
den begraven, een huis te bouwen, die van 's Keizers llerre-kijkers door
en diergelijke dingen. Weshalve de 's Rijks bevel gefchreven zijn waer
Sinefen zich zoo ftips aen deze aen- door dees bedriegerije zoo groot een
tekeningen houden ,iin al hunne din- gevoelen van waerheid krijgt. Met
gen dat zy die geheel en al daerna zoo groot een meenigte worden devoorzetten uitlchuiven en verwij- ze Almanakken verkocht dat alle
len, om daer niet tegen te doen.
huizen daer vol van zijn. In de zelve
gebietheteen
flaet van dag tot dag gefchreven wat
Dies zo d' Almanak
of ander op zulken dag te doen. men doen opaten, of tot wat uure
fchoon al d 'elementen daer tegen en tijd men ieder zake der genen
waren, zy Zullen het nooit latentie- die binnen 's jaers kunnen voor koken, noch verlaten, om noch zo veel. men, opfchorten moet.
Des Keizers wift-kunilenaers ofl Behalve deze boekjes.zijn'er noch
llerre-kijkers, volgens een over-oud andere verborgender boeken en bedie nerg'^ns
gebruik worden aen den halze ge- driegelijker meelters
llraft, zoo zy, door nalatigheid, de
anders mee gewui doen, en zicherverduiflernis van zon of mane niet neren dan met dag en uure den gevoorzeggen, of by ongeval in het nen, die met hen raed leven, voor te
voorzeggen eenige dwalingen be- fchrijvemwelkzy om een gering geld
gaen
want de Sinefen houden het doen. Ja gebeurt dikwils, wanneer
voor dood zonde d© mane of zon- zy eenigh gevaerte zullen bouwen
uit den aenvang des werks veele dagen
ne, wanneer die vcrduiftert
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op-

.^a

:

van S/na, ofTaifing.

dagen opfchorten

me

reize ftaken

:

:

of d'aengeno-

deren, en na hun welgevallen

alleen uit dien in-

Zommigen bemoeien zich met.uit

,

:

:

,-

,

'

,

!

,

,

fchrijver Nafjrociin, die ontrent des

hondert vijf en zeftigh
bloeide, hebben de Sinefén, byhem
Kathayers gcnaemt, een cirkel of
kring van twalef dagen , die zy, na
jaers twalef

het voorfchrift der flerre kijkers .gebruiken, in de dagen te verkiezen tot

raed-plegen en werken

,

of te mij-

den.

Deze

twalef dagen
Sinefen aldu^ genaemt
Chhig

Xeu
Cai
Pi
Ting
Chè

worden by de

fluiten,

dienen,

P'o

breken,

ri

gevaerloopen.

Kien

ophefïèn.

Cbu

verdeilen.

Muon

verruilen,

P ing

cfïen

maken.

Vier van deze twalef dagen zijn He,
's zwarte, en worden vooronge
lukkige gehouden vier zijn Hoang,
dat 's gele, die gelukkige zijn, en iet
goets beloven twee zijn Hoen dat 's
bruineen donkere, en worden voor
ongelukkige gehouden.
Andere beioven te kunnen voorfpellen , door middel van ef?èn en
onefïèn getalen
en met zwarte of
dat

:

:

1'

,

Gemeenelijk houden zy zich twee
en twee by malkanderen naer uitwijzing van de navolgende af-beeldinge deen zit opeen bankje, tuffchen twee. groote bofch -rieten in
heeft op 't hooft een platte klap muts,
en over het lichacm een ruim kJeec
hangen , flordig in duizend ploicn gevouwen in de hnke hand hout hy
een boekje, met daer uit een geruimcn tijd binnens monis eenige woorden te prevelen. Nevens hem zit zijn
makker, op twee vifch-korven infgelijx met een platte klap muts opde
kop, en het boven lijf meeff bloot.
Achter over de rechter arm hangt een
opgeblazen zak, binnen de welke de
,

:

:

beveftigen.

^datis^

,

den.

f volbrengen,
ontfangen.
openen,

"^

de ftonde der geboorte, het beloop
en geluk des ganfchen levens te voore
te wikken
andere willen het zelffte
doen uit de trekken, en üreepen des
gezichts en handen andere uit droomen andere uit zekere woortjes,
die zy onder het fpreken opvatten:
andereuitdcfteihngdeslichaems.en
uit de zittingalleen en door ontallijke meer andere manieren.
Men vint'er een vreemt bedrijf,
ook wind-verkoopers die zich de
heerfchappye over de winden toefchrijvcn enftofTen die na hun welgevallen uit de eene of andere hoek
des hemels te kunnen doen blazen,
ten voordeele der genen,d!e zich met
vaertuigen op ftroomcn , of ter zee
begeven. Wanneer dan eenige koopluiden fchepen op zee hebben , of
zullen te fcheepgaen vervocgenzy
zicli, om een fpocdige en behouden
"reize te hebben
by deze weer-ma'kérSjdie bieren daer te lande aen de
oevers der ftroomen gevonden wor;

,

:

uit-

leggen.

2ichte
om van het voorfchrifc der
voorzeggers het minfte niet af te wijken. En ichoon dikwils ten zelven
dage een groote ftort-regen valt, of
tegen-wind ontftaet , zoo zien zy
nochtans geen weer noch wind aen,
maer vangen ten zelven dage en ter
zelffter uure, die zy voor gelukkig
houden , het werk aen hoewel om
een aen vang van de reize te maken
zy Hechts. vier fchreden voort gacn
of om te bouwen, alleen twee voet
acrde uitgraven en aldus, ó verblinden y ver, meinenzy dat henallesna
wenfch gelukken zal.
Volgens zekere Perfiaenfchen
:

1,7

,

:

,

wind beflooten fchuilt. Waer uit hy
zoo veel wints laet, als iemant voor
geit bedingt. Inde linke band heeft hy
een groote mookhamcr gevat, m et de

welke hy eclijke reize ftijf op d'acrde
klopt, ten einde de geefldcswinds,
die in de lucht op een groote vogel,
witte figuren die zy verfcheidelijk in de gcdaente van een man met een
op vier en zeftigderleie wijze veran- breed gerande hoed en wijde rok,
:

,

.

zweeft,
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zweeft, nederwaerds dale. Doch
de Sinefen zich voor henen by
dufdanige vveermakers in grooter getale vinden, alsnutertijd.
Wijders al dit hebben de Romeinen en Grieken ook met de Sinefen
gemein gehad en word het meeft

ja

heden

druks te geven zekere vier en zebeelden of tekenen die by hen
geheime bediedenisin de wijsbegeertehebben, aengemerkt had.
Eenen draek fchrijven de Sinefen
by na alles toe ja gelooven dat dees,
niet alleen eens ieders geluk; maer
ook flag en (lort regen , hagel, donder blixem en al de reft der onweren in zijn gewelt hebbe.
Zy willen dat ook onder d'aerde
eendraekis, en allermeeflonderde
bergen: en is dit derede, waerom
zy met groote naerfligheid defgelijks met onkoften d' aderen dts
draeks, in het maken der graf Heden,
opfpeuren want zy fchatten na de
goetheid der aerde de rijkdommen
en geluk des ganfchen geflachrs;
«
even-

Jieten

,

:

ding

is

daegs noch gepleegt. Een
'er
welk den Sinefen kan ei's

,

gen gezeit worden.
Dit beftaet in het verkiezen van
een erf, om daer op b} zondere of
's lands gebouwen te ftichten
of lijken te begraven welk zy vergelijken met het hooft, fteeit en voeten
van veifcheide draken, die zybeuzeien ondei daerde te leven: engelooven dat aen hen alle voor en te,

;

gen-fpoet, niet alleen van huis-ge-

zinnen; maer ook vanfl:eden,landfchappen en des ganfchen Rijks
hange.
De Sinefen houden eenen draek
dien zy Lu»^ noemen
voor het
grootlle voorteken van geluk.
Al van de tijden des ftams Hiazï:
,

door Keizer Fohi,^ie des jaers voor
de geboorte des Heilands twee duizentnegen hondert tweeen vijftigh
begon te heerfchen zeitmen een
draek, gekomen uit een poel, gezien te zijn metbyvoegen deesop
,

,

,

;

deffelfs ruch

,

om het werk meerna,

flig

,

.

:

,

,

,

:

:,

vjti S/na

eveneens gelijk deflerkundigen,uit
de by een komfte van vcrfclieide fterren, verfcheidevoorfpellingcn over
aenftaende dingen doen. '1 e dezer
oorzake voeren de SineefcheKeizeren eenen draek in hunne wapenen;
in gelijker wijze de Roomfche eenen
arent ja is 's Keizers gewaet doorweven of geboorduurt met draken
en flacn ook op degoude enzilvere
tafel vaten en al het overig huisraet
draken gefncden of gedreven. Ook is
het geheel Paleis des Keizers met draken befchildert of uitgehouwen.
:

ojTaifing.

des Kcizcrrijks van
Keizer /f, wanneer reeds het meisje
huuwbaer was wiert hacr voedftcr
by ongeval beticht en in de kerker oeifmcten. Zy biedende het meisje, begaeft met een cngeloofelijke (choonheit, voor haere vryheit den Keizer
aen,keerde rijkelijk befchonken weer
jnaerhuis. Maer de Keizer bevangen
J

l

I

1

doorfchoonheit van 't meisje, en tot
razcns toe op haer door liefde ver-

quam eindelijk zoo verre,
hy reeds de Keizerin en wettige
gemahn,en zijnen zoon by haer geflingert

;

wonnen verliet en Paofua totbetgenoot,en Pefo,7.oon vanPao>^,inplaets
van Ikie wettige zoon van de Keizerin, tot navolger des Rijx verkoos:
in groot weerwil der Landvoogden.
Ikie
de wettige zoon verbittert
door het groot ongelijk, vluchtevan
zijnen vader tot zijnen oom , koningje Xin na het zuider gedeelte des

;

,

;

!

I

,

j

j

:

!

,

I

,

,

1

:

:

,

wanftaltige vrou aen 't lacchen te krijgen.
was te dien tijde by geval in

Hy

1

,

,

,

,

Landfchapsvan JV'f;^//,tcrplaetfe,daer
nu de Stadt Nanyang gelegen is.
Paofua midlerwijie was by den Keizer in welluft dan een ding datzy
noit lachte, viel hem verdrietig. Dies
liet hy niets onverzocht
om deze
,

j

,

,

,

,

,

,

,

,

dat

,

,

jarc

,

-

Dan nochtafis verdient boven al
verwondering dataen de voeten van
's Keizers draek vijf tenen of klaeuwen by de Sinefcn gefchildert worden. Niemant dan van keizerlijken
bloede, ofdoor een zonderlinge gunüe des Keizers vermag het gebruik
van eenen draek aenvaerden zoo andere ditteken gebruiken mogen op
pene van den halfe, niet meer dan
vier klaeuwen aen den voet voegen.
Van de fchuim des draeks waer
uitzckereboelin des Keizers /f zou
geboren zijn vertellen de Sinefen
een grote fabel in dezer wijze
Al federt den Stam Hia zeitmen
een draek gezien te zijn die uit d'oogen verdween en fchuim op het aertrijk naliet.
Deze fchuim , wijl zy
van een draek was wicrt gelijk een
als een
koftehjk , ja
dar meer is
heilig pant,verzamelt.en in een goude
kiftopgeOoten, en tot aen de Regering van Keizer 5/«e«ibewaert. Wanneer daer na door zijn bevel zonde kift geoder te weten waerom
pent wicrt, fprong de fchuim fchie-

,29

Ten derde

,

1

!

oorlog met de Wefler Tarters en had
den krijgs - knechten vuur tot een
,

krijgs-tcken gegeven

,

om

op

defTelfs

aenfteken in de wapenen en den Keizer tot byftant te komen. Wanneer
Keizer ]e dit teken dikwils had doen
ontfteken, om zijne bet-genoot aen
't

lacchen te helpen

,

verfchijnen nacr

gewoonte de krijgsknechten ftellen
wapenen en geleden toe, met groot
,

I

lijk uit, gelijk

kunnen

ofze leefde, liepheen

het Paleis, zonder te
gehouden worden raekte

en weer door

al

,

vrouwen tim-

tenlefte binnenin het

mer

en doorboorde den buik van
een jonge dochter. Hieruit, zoo de
Sinefen verhalen , wiert een meisje
geboren. De moeder bevreeft voor
opfpraek van verkrachting en 's Keizers ongena, heeft hetwichje neergeleit:\velk twee echtgenoten,die by geval daer voorby quamen en 't gefchrei
hoorden , opnamen en] t'huiswaert
en voor haere dochter opbragten.
,

,

geroep en toeloop. Paofua hen

altijts

ziendetcleurgeftelt, floeg eindelijk
tot lacchen uit, te gelijk tot groote
blijdfchap des Keizers. Maer dit lac-

chen quam hem namaelsophetRijk
en leven te ftaen. Onderandernam
Paofua groot vermaek inhetgekners.
welk de zijde gewonclijk in het fcheuren met gewelt geeft. Dies de Keizer,
die om hacr te vermaken al deed wat
hy kon, geduurig, in haer byzijn, met
hetfcheuren van zijde bezig was.
Midlerwijie zond de Keizer eenige
aen koningje Xin, om den voorvluchtigcn
[R]
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tigjenzoon weder te halen. MaerX/«
vveigcrde den Prins te zullen geven,

een fcliillepad in vvichelarye en lotwerping te gebruiken waer inzy de
plekken der kleuren en bewegingen
des iichaems nacrftig ga Haen en be-

|

:

^

ten zy hy voorerfgenaemdesKijks
erkent wiercDe Keizer daer over vertoornc trok tegen Kin te velde. Xin,
ongelijk tegen den Keizer in krachten maer kloekcr in beieit fpant met
de Tarters zamen,en ftort fchielijk by
nacht op 's Keizers leger aen. Het teken wort naer gewoonte gegeven. De
krijgsknechten ziende de vlam op
gaen, meinden dat de Keizer zich uit
joks,gelijk te voore, met de Koningin
vermaekte: dies zy op geen onraetj
dachten, nochte geenen vveerftant deden, enquamenalzoobynaflapende
in'svyan CS handen. Aldus wiert de
Keizer ai fpelende door den broeder
en zoon onderdrukt en gedood en'
quamhetfpelin ernft te veranderen,
Hier over zijn in deze verborgen

/

,

kijken

,

een geftorven.
Desgelijx nemen zy ook zorgvuldiglijk Avaer en flaen ga de voorfpoken uit het gezang der vogelen
en gekrijs der dieren als ook d'eer-

,

,

,

:

ontmoetingen in den morgenftont, het vallen van de fchaduwen
der zonne , op byzondere huizen :
want zoo hen in hetuitgaendes morgens uit den huize aen de deur iemant
in rou gewaet ontmoet oï Bonzi of
fte

I

i

,

,

de vooripook uit. In 't kort gezeit al
wat onheil byzondere huizen enSteden, Landfchappen en denganfchen
Rijkeoverkomt, datfchryvenzy hun
rampzalig nootlot toe of het een of
ander ding, dat in de huizen of Steden of 's Keizers Paleis averrechts ge,

;

j

wetenfchap.omzootefpreken, ook
vele voorname

mannen bezig,en wor-

den,zoo des nodig is, van verre ontboden allermeefi: wanneer zekere algemeine Piramidifch gewijze torensof

:

{

j

plaetft

:

Alle flraten winkels en merkten
krielen van deze fterrekijkers, aertbe,

,

i

1

,

!

,

,

medo noemt deze aertkijkers T/ü.Andere, zeit hy, die zy T//i noemen,
trathten te wikken, uit degelegent-

:

is.

j

gevaerten gebouwt worden ten dien
einde, om het algemein geluk in te
halen en ongeluk uit te bannen. Want
gelijk de fterrekijkers, uit het ga flaen
der fterren alzoo meten, of liever lie
gen deze aertkijkers uit degelegent
heit der ftromen, bergen en akkers het
nootlot der Landfchappen af. Waerelijk een boven gemeen ongerijmde
zake: want dat een deure tegen dezcl
of een andere zijde overftaet ; dat het
regen-water na de rechte of linke zijde door het voorhof gelcit wort, of
dat het tegen overftaende dak hoger
dan een ander is,en diergelijke dingen
meer daer aen willen zy dat het heil
en behoudenis, rijkdom eere en alle
voorfpoet des huisgezins hange. Se-

heitderaerde en over een koming van
deflelfs delen, met die van den hemel:
met aen te merken welke gelukkige
en welke ongelukkige oorden zijn
op welke plaetfe zy hunne huizen

nemen daer een qua-

iet diergelijk.Zy

:

TrtZiMt.

ook de beenderen of fchaei van

zienders, wichelaers,giflers,of,met

een woort te zeggen bedriegers. OVer al veylen die het geluk metydele
beloften op: en zijn deze dikwils blinde luiden en niet alleen mannen uit
hetfchuim en uitfchot der gemeente
,

;

voortgekomen

;

maer ook vrouwen

arbeiden in dien oogft. Eenige blinde
mannen lopen, langs de ftraet op de
fluit fpelen andere vrouwen op de ketel-trom, om goeder geluk te zeggen:

Ook zijn niet alleen alle byzondere
plaetfen van deze luiden vol ; maer
hoven der Groten vloeien over van deze bedriegers.
Hier mee alleen erneren zich velen,
zelfs grote Steden, en

houden koftelijk daer op huis, en vergaderen veel goets by malkandre:
want hogen en lagen edelen en on
,

edelen

geletterden en ongeletterden ja zelf ook de Keizer en al de
Majeftraten en Groeten eeren en die,

:

1

nen hen.
j

I

Men zeit eenige tovenaers,

wacr-

zeggers en wichelaers zich op eenmoeten bouwen en doden begraven. zaeme bergen, tufTchengefpleterotBy de Sinefen is noch heden en (en, en op doxre klippen houden, gevoor vele eeuwen in gebruik geweeft' Jijkkluizenaers: derwaerdsuitnieusj

|

Martija
Hifionr.
Sinic.

gierig-

semtio.

,,

Tjun Sin.j

,

of Taifi^g

,

gierigheid meenigten van menfclien

:

om den

eenigeri ten

,

:

,

's

1

;

Btftor.

Sinic

.

hoove van Prins Guei in
gewonnen by een

Keizers zoon

,

wettige by-zif;dog buiten zijn weten:
gemerkt dees, volgens fchrijven der
Sinefen, vroom van inborfl en godvruchtigh was. Dan gaf zich, gekomen tot zijnen vvafdom , verftrikt

door dezebetoveringe, geheel en
totwelluflen over.
Onder ander vint

,

Martin.

waerdoorzydehertenVoornamelijk
,

te

Sineefche fchrijf-tekenen op berdekens, met vervatting van den toekomftigcntocftant der raed- vragers hoewel de voorzegging doorgaen ds dubbel-zinnig luid. De loovenaers hebben nevens zich veeltijds yzelijke
padden zitten met een dikke en
graeugefpikkelde huit, die de kaken
vervaerlijken opfperren
en een vergiftigen adem ten monde uitblazen,
met verdorring van alle groente,lover
en gras, daer die over gaet.
De toovenaer zit gewoonelijk met
ongedekten hoofde en blootsvoets:
heeft den kruin heel kael gcfchooren en peutert onder het prevelen
en mompelen van eenige woorden

X X

van mannen betoverden
en haer
fchoonder vertoonden, dan zy in 'er
daer waren.Onderdeze drongen haer

uitflagh van aenftaende dinweten, natoetefchieten. Eenige behelpen zich in dit ftuk met het
fchrijven van vreemde kriskrafTen en

gen

l

al

men gefchreven,

I

j

j

alhier

zekere artzenije gevonden

zijn,

Kuam by de

te

Sinefen geheten:

zoo die door een
vrouw te drinken gegeven wierd, der
wijze op haer quam te verlieven dat
hy zonder haer niet kon zijn. Zy konden ook verfcheide ziekten ja de
dood aenbrengen den genen diezy
waer door iemant

,

,

:

,

meteenftokjeinhctoor. Onder Kei- wilden. En quam door deze artzezer /f/do«, die des jaers voor de ge- nije Z/,'s Keizers zoon, geteelt by een
boorte des Heilandshonderttweeen zijner boelinnen.in zijnen ouderdom
veertig regeerdcleiden zich aen'sKei- van negentien jaren
te gelijk mee
zers hof velen inzonderheid vrou- vrouw, kinderen, en dochteren om
wen , op quade kunden en veerfen: 't leven, uitgezeiteenenneve.
Twee
[R] 2
,

,

,

,:
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te maken. Dees, voegen zy'cr by,
had door huipe van ganfch goddelijke
kunften eenen draek die der Stadt
den val dreigde
onder d'aerde gedolven
en
een
yzerc kolom van
aen
gefchoten.
grooren 'sLands, loten
D^cn ontftaen voornamelijk door een ongemene grootc geknevelt, en
beleit en toedoen van d'aenhangers was eindelijk met zijn geheel huis
dezer Sekte is d'Alchimiftery of en huisgezin ren hemel opgevaren.
kunft diedeSincfen uit zeker ander Te dezer oorzake hadden de burmctacl beloofr gouten zilver te trek- gers, uitecnydel waengeloof, hem
ken een ketcerye , al voor vele eeu- aldaer een grote en heerlijke kapel
wen by de volken van Europe, en lang opgerecht. De yzere kolom zeitmen
voor hen by d'Egyptenaers gcvoet. noch heden in de kapel gezien wort.
De meeden, die zich, met hetbeD'ander dingt na een onfterflèlij kledroch
van zilver of gout uit het een of
te
ooit
ven voor d'opbouwers.zonder
fterven. Een euvel, daer, voor en na ander metael te trekken, verftrikt vinde geboorte van Chriftus, demeefte den arbeiden ook gewonelijk na de
kunft, die demenfchen onfterfïèlijk
Keizcren acn ziek gelegen hebben.
belooft te maken. En wijl d'onfterf'er
Zoo de Sinefcn beuzelen zijn
vanbeide deze kuntien gr ond-rege- felijkheid in haer zelf een zake van
en veele voeten in
\en en geboden, gevonden allereerft groot belang is
heeft
d'aerde
om
te
geleerden
,
verkrijgen zoo
door zekere acloude
handhavenen de groten 'sLands, en
( die de Sinefcn onder de heiligenrekenen,) en daer na van hand tot allermeeft zelfs de Keizeren dit werk.
hand aen de nakomelingen overgele- Deze, na het verkrijgen van alle bevert. Zyftofferen ook dat deze eer- denkelijke middelen en waerdighefle vinders na veel treffelijke en heil- den.in dit leven, achten niet anders
zame werken uitgerecht te hebben hen tot de gelukzaligheid t'ontbreetegelijk met ziele en hchaem ten he- ken dan op wat wijze zy dezelve te
mel op gevaren waeren wanneer hen gelijk met d'onfterffelijkheid mogen
het leven op der aerde begon te ver- zamen huuwen aen welke zake alleen zy al hun verftant en krachten te
drieten.

Twee grote razerny en hebben hacr

byna door al de Landfchappen des
Kcizerrijks verfpreit en welig in de
herten der Sinefcn inzonderheid der

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

:

Dezer eeuwe vindmen beide de- werk leggen.
In de Keizerlijke Hooftftadt Pe2e wetenfchappen of liever bedriegcryen in een ontelbare meenigten i^/«gzijnbynaaldeMajeftraten, Gevan boeken vervat,eensdeels gedrukt, lubden, en andere voorname luiden
met deze dolheid bezeten. Ennaereensdeels met de pen gefchreven
hoevv'eldenlaeften veel meergezach dien 'er gene leerlingen gebrek zijn,
en geloofs gegeven wort. Dan waere- zoo heeftmen ook geen gebrek van
lijk verquiflen veel meer deze gewin- Leer-meefters: die by de Grooten des
zuchtigcAlchymiften, zelfs ook hun- t'aengenamer zijn hoe de moeite
ne middelen, die5:yhebben,inrook; van d'onfterf?èiijkheid te verkrijgen
veel min de genen te verkrijgen, daer grooteris, en de ftrevers na de zelve
2y na ilaen want de rijkften verval- vierigerwcet t'ontfteken.
En niet tegenftaende deze verkoolen, na het verfpillen van duizenden
persder
kunft
voor
onfterffelijkheid dagelix de
aèn deze bedriegelijke
,

:

,

eens ieders oogen tot d'uitterfte arhioede.
Zoo de Sinefen beuzelen, onthield
zich oulinx buiten de walleft detStadt
^anchang zeker perzoon
die velen
behoeftigen onderftant deed, en veel
aelmoefen aen den volke mildclijk
uitreikte; gemerkt dees door de kunft
van Alchimiftery oprecht zilver wift
,

der fterffelijkheid komen te
boeten, evenwel kan dit zoo veel op

fchult

d'ellendige fterffèlijken niet uitwer-

om hen van dien averrechtfen
arbeid in d'onfterffèlijkheidaf te trekken,

want zy voeden zich door inbeelding van mifTchien beter geluk te
zullen hebben, en, 't geen anderen tot
nadeelc, hen tot voordeel zal ftrekken

:

ken.

?S

:,

van Shu,
ken. Ook zijnze in generlei wijze te
brengen tot het gelooven van dat
zuix de palen van 's menfchen verftant en maght te boven gaet.

1

Ja zoodanig , dat al de Paleifen der Sineefche Keizerin tot aen de-

tooit.

zen tijd
in groote en heerlijkheid
by het zelve niet hebben halen mo,

Hiaou, die zijns gelijken ondir de Sinefen nier had, was, zoo

gen.

de Sinecfche hiftorien getuigen , boven mate en totraezens toe waengeloovig, in hec onderhouden der geboden van een lang of onilerÜeUjk leven
op der aerde, verleid door bedrogh
der Sineefche Chymiücn want deze
deden hem niet alleenlijk beloften
van gout en zilver, maer ook van zekere aerdzenye te maken waer door
hy eeuwigh zou leven en in eenen

heid, word ook dit van dezen Keizer verhaeld. Wanneer zeker bedrieger hem geleerd had eenen drank te
bereiden waer door hy met dien in

f\.eizei

:

,

,

Xinfien gelijk
,

zy dien noemen, dat 's,

eenen onfterfïelijken verandert
worden. Waeromhy deze bedriegers
gehoor gaf. Inzonderheid door het
geen te bclooven welk eenigh tot
den top der gelukzaligheid de Sinee
fche Keizeren geloofden hen te ontin

,

breken.

Hier van komt deze tijtel dien de
Keizeren voornamelijk aennemen,
en daer mee van eenen iegelijk ge,

nocmt worden

,

Van Van Sui

,

dat

's

tien duizent jaren gezeit.

Met dezen tijtel worden de Keizeren genoemt
zoo wel in hen aen
tefpreeken, alsin gefchriften.
De Keizer derhalve, omd'onfterfdeed een pafelijkheid te verkrijgen
leis van louter welriekend Ceder
Cypres Camfer en diergelijk flagh
van ho ut ftichten. De reuk, diehaer
,

,

,

,

,

vernam men
daer van verfpreide
tot twintigh J>ineefche ftadien verre,
200 de Hiftorien fchrijven.
,

In dit Paleis beva! hy een kooperen
toorn van twintigh roeden hoogte
ftichten: (gewiflclijkeen over wonder werk ,) met een wendel-trap van
binnen tot boven toe. Men had 'er
een kooper bekken, gegooten in
vorm van een menfchen hand in het
welk alle daeghs zuivere dau vergadert wicrd.
In deze dau leide de
Keizer peerlen, d'aerdzeny der on;

ftertfeli)kheid

hy hoopte

,

te

weiken waer door

onfterlïèlijk

,

te

zullen

Zijn.

Daer en boven had de Keizer wonderlijk koftelijk het Paleis opge-

By de geboden van

,

te drinken

onfterfilüjk-

,

zou

worden,
zulken drank op
aen dringen van eenige landvoogden,
op de tafel. Toen begon een onder
de grootlte landvoogden den Keizer met krachtige bewijs redenen te
vermanen den bedriegers geen geloof te willen geven noch den drank
uit te drinken maer alles te vergeefs.
Hierop fchietde landvoogd fchielijk
op den beker toe en veegt dien uit.
De Keizer, daer over vertoornt, als
berooft, zijns bedunkens, vand'onfterfïelijkheid, ging te rade met wat
dood hy zulk een ftout heltaen zou
flrafïèn:
Maer de landvoogr fprak
de Keizer met deze minnelijke woorden aen
fihy kunt my niet dooden
want ik heh d' artzeny des eeuwigen levens in gedronken : "2.00 ik kan fier ven
,

onfterfTelijk

ftelde de Keizer

,

,

,

-.

,

:

heb hier aen genen mijduet legaen ; ivijl
ik niet de ware artzeny ; maer de logenen der bedriegers in gedronken heh
hier uit kunt ghy befpeur en, hoezymetu

Door dit zeggen quam aenftonds de Keizer tot bedaren , en
prees des landvoogds voorzichtigleven.

heid.

Evenwel liet de Keizer niet ge-

heel en

al af het

eeuwig leven

te

zoe-

Wantdieeenmacl met deze raezernije bevangen is, word zelden geken.

nezen.
De derde Sekte der onfterffelijken,
by Semedo de tweede, is Taoktao geheten enhy Trigaut, nadeneerften
vinder of oprechter, Lauzu defgelijx
by Semedo, naden eerften oprechter
Taufu, Taufi. Zy komt zeer na met
de leere der Epikuriften over een :
want zy wil dat na de dood niet van
(lellende 't opperons overblijve
fte goed van den menfch in de welWijders, d'aenhangcrs dezer
luft.
,

:

,

leere zijn hier geheel

op

uit

,

om

hetleven zoo lang te verlengen, als
doen
[R] ?
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Ï34
doenlijk

is

,

op toeleg van de

vvcllu-

üen des t'overvloediger te genieten.
Dies zy tot beide verlcheide cp. fchandclijke manieren geven waer door
zy ook de grootften des Lands vermet belofte eindelijk van
Ichalken
,

:

doiifterffelijkheit in dit leven aen de
fterffelijken. Dan fchoon Laotanhci

opperilc goet in de welluft ftelc zoo
dunkt Martijn evenwel waerfchijnelijk dat Laotan een eenig en oi)perrte
,

,

gemoet gckent heeft:\vant hy l'preekt
op zekere plaets aldus Tao ofq^root
•vernuft beeft genen naem. Hy beeft den
:

hemel en aerde gefcbapen

: js

zonder ge-

1

De

derde Sekte, zoo Martijn ge.- Tr-if.A:
tuigt, isbynaEpikurifch. Zyrteitde'^'
gelukzaligheid in de welluft belooft
en zoekt voor den lichamc een lang
ja onfterfielijk leven uoor middel van
heefc woüderlijke kunartzenyen
ften gevonden
om de welluften te
Zywil
vermeerderen.
en
verkrijgen
dat na de dood niet overblijve. Onder deze Sekte zijn zeer veel tovcnaers of duivel jagers. Gew illelijk zy
isdevuiifte en fchandelijkfte van alle
Sekten. D'acnhangers, evenwel, prijzen d'Europifche Leere van de deugden welke met hen over een komt.
:

:

,

,

Volgens Trigaut heeft Laotan niet
fiahe :
een
eenig boek van zi)ne Leere nagenaem
onheiveegbehjk. Dewijl rny zijn
onhewuji is zalikbem Tao noemen of laten , nochte zoo het blijkt gene
De nieuwe Leere willen invoeren ; maer
Opperfie Vernuft zonder gefluit e.
zekere aenhangelingen Taufu geheandere
zelffte Fdofoof belijdt op een
plaetfe van den hemel gefchapen te ten hebben hem na zijne dood het
hooft der Leere genoemt
en verzijn.
fcheideboekcn,
verfcheide
Sekten
de
uit
welk
geloof,
Het verdient geen
en Schriften , met een zeer fraeien
Sinefen van den Filofoof Z jo/j» fchry
ven of liever beufelen te weten, dat ftijltezamengeftelt. Dezelevenook
beweegt de geflernten

:

is

zelf

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

hy een en
gaut

tachtig

,

of

tachtigjaren in's

,

,

volgens tri-

moedersbuik

hunne kloofters ongetrout kopen
hun leerlingen zijn alzoo verwor-

in

:

:

verborgen zou gebleven en daer na
door de rechte zijde ter werelt gekomen zijn waerom hy ook, volgens
den zelven Trigaut, Lauzu by Martijn

pen en goddeloos

Laofit, en ook Laotan genoemtwort,
dzt'sd oude filofoof StofTe en aenleiding tot de fabel van zijne geboorte
welk
heeft het negen getal gegeven

lijk

,

:

,

:

de Sinefen het allervolmaektfte noemen en brengt door negen vermee,

,

Met

,

als

d'aenhangers

voornoemde Sekten. Zyfcheren
in generlei wijze het hair van den
hoofde; maer laten het groeien, geder

de wereltlijken, en zijn hier door
van d andere onderfcheiden,
datzy bovenop de knoop, daer het
hair op den kruin mede te zamen gebonden is, een hoetje of bonet van

alleen

hout dragen.

Andere zijn ook door den echt veral
knocht
hen
betekent
wat
en onderhouden evenwel
by
getal wort
Aenge- met groten yver van Godsdienft de
in allen deelenvolmaekt is.
zien dan Laotan boven gemeen in oor- punten der Leere binnen 's huis. Zy
onder
deel en inborftuiiftak, hebben zy dit eeren gelijk zy voorgeven
getal verzonnen en uitgevonden, veel andere beelden van ydele Goquanfuis als of de natuur zoo veel den ook den Heere of Koning des
gear- hemels, maer die Uchamelijk is en
jaren aen hem te voltooien
dien, gelijkze ook zelfs in hunne boebeithad.
Dees Laotan is geboren in het Ko- ken revelen veel vvederwarigheden
ningrijk van Zu (want Sina begreep zoude bejegent zijn. Zy beufelen dat
die heden
oulinx veele en verfcheide Koningrij- de Koning des Hemels
ken) heden de Landftreke Fungyangfu, heerfchr, Ciam gebynaemt wort maer
des Landlchaps van Manking in de dievoorhene regeerde,dennaem Leu
Stadt Mao des jaers voor de geboor- voerde. Dees Leu, voegen zy daer by,
gezeten opeen
te des Heilands, zes honderten drie, wasop zekeren tijd
ontrent vier en twintig jaren voor witten draek, op der aerde gekomen,
Konfut opperde wijsgeer der Sinefen. dien Cmw, die zy willen ,een wichelaer

nigvuldigf, een en tachtig uit.

dit

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

geweeft

:

.

van Sina
gewecfttezijn, tcrmaeltijdontfing.
Maer midlerwijle Leu over ratel goe
cier maekte was Ciam op den witten
draek gcftegcn
en ten hemel met
den zelven opgevaren , innemende
het hemelfch rijk.
Leu dien het wederkeeren door
Ciam belet wierd, verkreeg evenwel
van den nieuwen Koning des hemels,
over zekeren berg in dit Rijk de heerfchappije
ahvaer zy willen hy nu
noch leeft berooft van zijne oude
waerdigheid.
Zyeerendan, volgens eigen zelfs
bekentenis
ttnen roover van een
vreemd Rijk en tiran voor eenen god.
Behalve dezcfi god des hemels,
verdichten zy een driederlei anderen
god: der welker een Lauzu zelf is,
het hooft der Sekte. En alzoo verdichten deze twee Sekten een drie
getal van goden , ieder op haie wijzeOok deze Sekte handelt van de
plaetfen der belooningen enllrafïèn
maer verfchillcn in wijze van fpreken, niet weinig van de voorige; want
d'aen hangers. beloo ven den hunnen
te gelijk met ziele en lichaem
het
Paradijs en ftellen hierom in hunne
kerken beelden van cenigen tentoone, die zy beufelen in dezer wijze
,

,

,

:

,

,

;

,

,

o f Ta ifinf^.

j

,

j.

met zulk een
belijk

vervaerlijk en wanhebgeroep dat zy zelfs wel duive,

len fchijnen te zijn.

Noch fchrijven zyzich eenander
amptofkunfttoe: wantzybelooven
by droog weder ftort-regen te kunnen doen komen, of al te groote regen ophouden en ook andere onheilen, zoo wel byzondere
als algemeine beletten.
,

,

,

Deze

Ofi"er-priefters hebben hun
verblijf in 's Keizers kerken , aen den

hemel en aer de gewijd, en bevinden
zich in perzoone by 's Keizers ofl^rhanden, 'tzy de Keizer zelf die met
eigen handen
of door genoemde
majeftraten verrecht waer door zy
een groot gezag en aenzien bekomen.
,

:

Het muzijk-fpel dezer
den

offerhan-

ftellen d'Ofl^rpriefters zelfs uit

fpeel-tuigen , welke by de Sincfen in gebruik zijn
te zamen
zoo te gelijk daer opgeflagen word,
het geeft een onaengenamen toon in
d'ooren der Europers.
Zy worden ook geroepen ter begraefenis of uitvaerten der grooten,
allerlei

,

daer zy, in koftclijk gewaet, voor aen
gaen ,en op den krom-hoorn, gom en
ander muzijk fpeel-tuig deunen. Zy
laten zich ook bezigen tot het inwijten hemel opgevaren te zijn.
zulx te verkrijgen gebieden den vaninieuwe huizen, endeftaetzy zekere oefleningen t' onderhou- fie der fmekelingen , langs de ftratcn,
den, beflaende in verfcheiden flagh om her te geleiden. Deze ftaetfien
van zitten en in zekere gebeden ja worden by d'opper hoofden derwijookin artzenijen: waer doorzy be- ke, metgcmeene onkoften der buutlooven, t'eflens door de genade der te op zekere tijden aengcrecht.
Deze Sekte heeft eenen Prelaetof
d'aenhangers een onfterfheiligen
Kerk-voogt, gebynaemt Cmw, welfelijk leven in den hemel ku nnen verkrijgen
of altoos een langer leven in ke waerdigheid by erf-recht , al zehet fterffelijk lichaem. Waer uit lich- dert duizent jaren her tot aen dezen
tijd, op de nazaten is overgedragen.
telijk dydelheid der Sekte en lichtEn fchijnt deze waerdigheid haren
vaerdigheid der herflen-lozeaenhanoorfprong genomen te hebben, van
gers te bcfpcuren is.
,

Om

,

,

,

,

,

,

zekeren wichelaer of duivel-jagcr,die
dezer Sekte is voornamelijk: duive- zich in zekere fpelonk, inhetlandlen door godlooze bezweringen uit fchap van Quaniji hield; waer in noch
de huizen te drijven welk gewoone- hedende nakomelingen zich houden,
kunfte
lijk by hen optweederlci wijze in'c en de bedriegerijen hunner
geen
't
mach
gelooven
werk geftelt word want eerftelijk ge- (zoo men
overven zy yzelijk wanfchepfelen van gezeit word) aen de kinderen

Het byzonder ampt

der Pricflers

:

,

:

duivelen, op geel papier

met inkafge-

maelt aen de wanden der huizen te
plakken daer na vervuUenze het huis
,

:

leveren.

Dees hun Kerk-vooght hout zich
den meeften tijd in de Keizerlijke
hooft-

:

.

.
...
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Hooftfladt Peking, en is by den Keizer in grote ecre: want hem wort toegang tot in het binnenflc des Paleis
gegeven,omdefalen en vertrekken te

Paoting

r.

46.

39-

2 a.

Hokien

o.

30.

38.

yo.

Chinting

2.

3<f.

38.

40.

Xunie

3-

7-

37-

yo.

34-

37-

ar.

34.

40.

o.

30.

40-

30.

j

2.
zegenenen bewyen,fo vermoeden is, Quayigping
I.
dat dezelve door boze geeften beze- Taming
I.
ten worden. Opftraetworthyineen \^]unping
^
Opper-krijgs-ftadt
open draegzetel getorft en is de reft
I
van zijnen toeftel niet min prachtiger, S/ven
i

,

.

als die van de grootfte Majeftraten
trekt ook zeer groote inkomften jaerlix van den Keizer.
Wijders de magt van hunnen kerkvoogt ftrekt niet over het gemeen
volk maer heeft alleenlijk over de

Tweede Landjchap yan Xanfi.
DeHooft-dadt
Taiyven

4.

3r-

38-

33-

,

;

en
over hun kloofters met opper gezach
te gebieden. Gelijk de meeften dezer
kloofter- luiden de geboden van een
lang leven achtervolgen alzoo arbeiden zy ook in d'Alchimifterye na den
Taujos, de dienaers dezer zekte

,

Opper- Heden
Pingyang
Taitung
Lugan
Fuencheu
Grote Stade

37-

19-

4.

10.

40.

20.

4

20.

37.

13-

6.
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38.

10.

Sin
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5-0.

37-

40.

Leao

4.

o.

37.

Xe

4.

18.

16.

33-

40.

10.

40.

2f.
22.

f.

;

die

zy

voorgang hunner
voor de vinders der gront - regels en
leiïen van beide kunden houden. Dus
heiligen

,

verre van de drie Sekten.
De Sinefen hebben niet alleen van
de zeden - {lichtende Filofofye , als

Trigaut

maer ook van
de fterrekijkery en vele wiskundige
Leren gene middelmatige kennis bekomen hoewel niet de minfte van de
brete of hoogte der plaetfen ten aenzien van de Noorder Pool desgelijx
nier van de lengte, ten opmerke van
blijkt uit d'eerfte Sekte;

Krijgsvedingen
Gueiyven

f.

o.

Leuguei
Zoguei

4.

n-

4.

Maye

y.

VangUn

$.

langho

40.
10.

40.

O.

28.

3

2f.
ƒ2.

40.

40.

Caoxan
Tienchung

4.

40.

I.

3310.

3

32.
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28.

Chinlu

3.

40.
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10.

Cingjven
Pinglu
Chungtun
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38.

40.

16,
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40.

if-
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9.

4<f.

8.

6.

lö.

40.

o.

Tungxing

6.

O.

39-

S6.

:

,

:

d'eene of andere vaft-gefteldeplaetfe.
Dies men d'ondervinding daervan,
namelijk op wat brete of hoogte en
lengte ieder plaets of Stadt gelegen

den Rooms-gezinden Jefuiten
dank te weten die door middel
van graetbogen en Aftrolabien al de
Steden op haere brete en lengte (genomen het begin der lengte van de
Stadt Peking gebracht hebben.
Tot een ftaeltje zal ik de Hooftfteden van ieder Land-ftadt en d'Opper- en krijgs (leden vervolgens op
haere brete en lengte ten tone dellen.

is

,

heeft

,

-

Eerfle Laudfchap yan Peking.
Namen.

Lengte.
Crad.

Hoogte en
lengte der

Hooft

en

Olper-fte-

Brete.

Mittiit.

Cr ad.
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oi Peking
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(Derde Landfchap Van Xcnfi.
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5-0.
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6.
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o.

Leangcheu

13-

30.

38.
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van Sina
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,

ofTaifwg.

Zevende Landfchap van Huquang.

Xan-

tung.
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DeHooft-fladr
Cinan
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30.

37.
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2.
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Opper-fteden
37-

10
o

20.

3Ö.

30

3^

3<J.

10

32.

ilueite

Changte
Cueiboei
Hoaiking

3r-

Grote ftadt
Cingchitn

Cincheu

Xi

Honan
Nanyang

r-

3r.

38

IS-

33-

f3

Achtfïe Landfchap Van Kiangfi.

Juning

S6-

3 3-

f3

De Hooft-ftadt

S7-

3r

Grote Stade
4-

^f/?e Landfchap Van Suchuen

De Hooft-ftadt
Chingtu

12.

38.

30.

47.

f317-

Opper-fteden

Paonmg

II.

o.

31-

Xunkjng

10.

40.

31-

Siucheu

12.

%6.

29.

ï3-

Chunking
Queicheu

10.

23.

30.

*3-

8.

3-

31-

3-

Lung(ian

12.

10.

32.

4f-

Mahu

13-

19.

29.

S.

Tangchuen

II.

13-

12.

f7.
42.

31-

Muicheu

30.

18.

Grote Steden

Kiating

13-

2.

29.

Kiung

13-

30.

30.

f316.

Liucheu

II.

27.

29.

14.

Jacheu

14.

14.

30.

38.

Opper-krijgs-fteden

Tungchuen

1 4.

o.

27.

30.

Vmung

13.

44.

27.

Vfa

13.

27.

27.

4r12.

ChinhiuHg

13.

o.

..
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Gankitig

o.

20.

31-

20.

Taiping

I.

lO.

32.

20.

Ningque

I.

lO.

SI-

40.

Tivalefde Landjlreke

tung.

36.

Chicheu

o.

Hoeicheu

o.

30.

18.

Grote Steden
31-

34.

Quangte
Hocheu
Chucheu

I.

1.

26.

33-

31-

Siucheu

o.

3'

IS-

3-

o.

I.

32.

Kiahing

3.

4

Hooft-ftadt
Quancheu
Opper-fteden
Xacheu
Nanhiung
Hoeicheu

10.

30.

27.

o

31-

ir-

Caoheu
Liencheu
Liucheu
Kiuncheu
Grote Stadt
Loting
J
Krijgs-veftingen

42.

42.
10.

24.

45.

23.

o.

23-

30.

4r-

23.

30.

40.
12.

22.

33-

22.

o.

20.

28.

5-8.

35.

39.

40.

2}-.

30.

J'7-

33-

2

29.
28.

T'aching

I.

f-

24.

2O.

i

37

28.

22.

24.

i7-

3

28.

Tung
Hanxan

I.

f

42.
12.

I.

10,

23.

3

30

30.

I(S.

Cinghai

I.

14.

23.

4

4(f

40.

29.

23.

af
4

Kiazu
Kiese

I.

4
4

29.
28.

2f2f.
l2-

I.

49.

22.

fO.

27.

38-

lliung

6.

30.

21.

30.

y-

49.
10.

23.

4r-

19.

30.

Hucheu

3

3

Niencheu
Kinhoa
Kiucheu
Chucheu
Xaohing
Ningpo
Taicheu
Vencheu

2

24

2

38.

Jungching
£//£/^

17.

2.

Chaocheu
Chaoking

T/f«^e Landfchap yan Chclüang.

DeHooft-ftadt
Hangcheu
Opper-fteden

ym Quan-

Landfchap yan Fokien.

Ciunling

8.

2f.

De Hooft ftadc
Focheu

40.

zf.

5-8.

Vertiejide

Landfchap yan Quangfi,

Opper-fteden
Civencheu
Changcheu
Kienning

2.

9-

2y.

O.

I.

10.

24-

42.

I.

o.

27-

O.

Jenpiftg

O.

f7-

25.

34-

Tingcheu,

O.

ff-

2f.

40.

Hinghoa
Xaouu

2.

3/-

O.

2.

2f.
27.

27.
10.

Grote Stadt
Foning

z6.

4*

33.

Krijgs veftingen
4-

2r.

27.

o.

Foning

4-

8.

25.

Tirtghai.

3-

22.

25.

ir10.

Muihoa
Xe

3-

21.

2r.

f2.

3-

28.

2/.

fO.

3-

fO.

Phumuen

Haikeu
Ganhai

Hiamuen
Chungxe
Tungxan
HivenchuMg
Jungtïng.

2

29.

De Hooft-ftadt
Queilin

7.

32.

25-.

Liucheu

8

O.

9.

42.
45.

2^.

Kingyven

2f.

2.

Pinglo

7.

o.

6.

33-

2f.
24.

2.

Cincheu

8.

o.

24.

2.

Nanniug

9.

30.

23-

40.

Taiping^

12.

20.

23-

20.

Suming

12.

7.

23.

g.

Chingan
Tiencheu

11

Gucheu

<

24.

11

ff30.

O.

24.

II.

i o.

2f.

24.

f.

i o.

30-

23.

f2.

9.

ff-

24.

Krijgs-fteden

Sungen
Vuyuen
Funghoa

3-

24.

19'
25.

24.
24.

3r30.

Suching

o.

J'7-

24.

if-

Krijgs-veftingen

o.

45.

24.

o.

I.

18-

24.

33-

I.
I.

45--

5-4.

Opper-fteden

Grote Stadt
12.

24.

Xanglin

12.

47-

23-

Ganlung

13.

f7.

24.

r7.
4-

Veer-

1

van SiHa,
Feertktide La?idfchap Van

Quei-

cheu.

De Hooft fladc
Opper-fteden
Sucheu

9'

Sunan

2.

i o.

Chinyven
Xecien
Tunggin

9.

Lip ing

8.

9.
8.

T^c^o

I o.

Groote fteden
1
Pugan

3.

Jungning

1 2.

ChinniMg

1 2.

Krijgs-fteden.

Puting
Pingyve

1 2.

Lungli

1

Vijftiende

I o.
.

Landfchap Van Junnaa.

De Hoofi-lladc

:,
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vore in het Landfchap van Xan- zeer groten trommel ter ieder uure,
het teken daer van geeft aen den voltmg befchreven.
minftc
ke. Dees fteekt ook te gelijk buiten
of
ten
negen
van
Zy zijn
den toorn een ander bertje, daer het
tranfen
of
van zeven ommegangen
met heerlijke flenen en wonder kun- uur van den dag door een verguit teftig gebout, in vorm van eene Pirami- ken van anderhalve voet groot , op
de. Doch vindmen deze niet alleen afgemaelt ftaet.
Dezelve perzoon , die d' uuren ga
overalinde Steden maer ook op de
flaet
gefticht.
, geeft ook achting , ( naerdien
bergen
hoogfte
hy
van
deze
torens,
om hoog over de gehele Stadt
Niet verre ontwijken
ziet, ) op brand, zoo ergens die onin fatfoen zekere andere gevaertcn
genoemt,
verhoets
in het een of ander huis
haerampt
wegen
C^/f-a van
komt
uur-toorens
t'oncftaen,
en roept, met het
men
(hier te lande zou
kunnen zeggen) die in ieder Stadt van flaen op den trommel de ganfche
'slands gewege , een of meer na de burgery tot uitbluflxhing, tezamen.
grote der Stadt, zich vertonen. Op ie- Den hals heeft de geen verbeurt,
der dezer torens ftaet een water-loper wiens huis door zijn eigen onacht(want in plaets van uurwerken of zaemheit of baldaet in brand raekt,
zantlopers gebruiken de Sinefen wa- ter oorzakc des gevaers , dat de geterlopers ) die des daegs d' uuren aen- buurhuizen door de lichte ontvonkwijft want het water, vloeiende van baerheid der ftoffè,(want al de huizen
het een vat in het ander licht een zijn meeft van hout) te verwachten
bertje nacr om hoog , befchreven hebben.
Op d' uur-torens komen dikwils de
met de tekenen der uuren en tijden.
by een , ter maekijd,
Landvoogden
gewezen
iemand
die
het
is
Aldaer
,
vcrgaften.
die
onderling
zich
aldaer
uur ga flaet, en met het flaen op eenen
is

te

,

,

,•

endere
uur-toren

CiilfUgehe
ten.

,

,

,

,

,

,

:

,

Pago.

.

van Sina

,

of Taiftng.

I2y

Tagodefj of Klerken,
'n

verre van deze torens
ftaetby naaltijds een heerlij-

ilet

ke en koftelijke afgoden kapel daer en boven veekijdts
een prachtige kerk, meteen onduitfche naem Pagode in 't Portugeefch
gemeenclijk geheten, gcwijdtaen den
I

:

,

befcherm-geeft der Sradt.

Al de Landvoogden of Overheden
doen op het aenvaerdenvan hun
ampt, in deze kerken den eedt, met
belofte van hun ampttroulijk te zul,

en de gerechtigheid te
behertigen, roepende,tot getuigen en
llraffer hunner fchclmeryen , denbefcherm-gcefl der Stadt aen
Voorhene eerden deSinefenflechts
in deze kerken den befcherm geeft
der Stadt ; maer bidden en dienen heden daer in ó gruwel d'afgoden aen.
Een grote meenigte van Pagoden
len bedienen

,

-

,

!

heeftmen door geheel Sina: zijn ook
gefticht op eenzame plaetfcn, op kruinen , toppen en in 't hangen der bergen.

den

vorm van

in

,

Griilioens klaeu-

wen.
In het midden ftaet gewonelijk een

op het welk een groot beek,
zomtijts van dertig hondert en meer

altaer

,

,

voeten hoog, te prijk ftact of zit daer
de kerk aen gewijdt is , met meenigte
van kleine beelden achter en terzijde. Voor het beek ftaet gemenelijk
een dikke holle bamboes-riet, vol riet,

jes

met pennetjes, befchreven met Si-

nefche tekenen

die aenftaende din-

,

gen te vorefpellen.
Ter weder -zijde branden rookwerken en pronkt in 't midden een
;

houtefchotel,nietofrergaven,died'of-

op hope en met inbeelding van het toekomend re weten,ten
offer brengen. Het akaer is root geverft en mag die verruweacn by zondere huizen niet gebruikt worden.
fer- priefters

:

Zekere Pagode wel eer de voornaemfte fale van het paleis of hof van
zekeren gelubden buiten de Stadt
Peking
en namaels den Roomfgezinden Jefuiten door 's Keizers bevel, tot een kerke vergunt, was vol,

,

,

Meeft al de Pagoden worden bewoont by een groote meenigte van
Priefters, die aldaer hun onderhoud
hebben, uit d'inkomften der gecftelijke goederen. Ook hebben de meefte

Pagoden in Sina goede verblijf-plaetfenvoor den reizenden man, die van
alles daer vol op, en goede huisvefting
vinden.

,

gens Trigaut aldus geftoffèert.
In de voornaemfte zale ftond een
groot outervan gehouwen en gebakken fteen, zeer aertig doorwrocht en
root geverft, na de wijze der kapellen.
,

Op

het midden des outers zat een
groot gedrocht te prijk een yzelijk
gevaerce
gebakken van kleiaerde:
,

De Pagoden

of Kerken zijn van
- zijde en rontom
weder
binnen ter
met meenighte van beelden geftoffeert ten getale in eenige van over de
en behangen met zwarte
duizend
lampen die nacht en dag branden, ter
gedenkenis der genen, die vroom geleeft hebben en gelukkig overleden
,

,

maer van bovenen

De

guld.

Sinefen

tot onderen ver-

noemen

dit

beek

en beufelen dat het over het
aerdrijk en fchatten gebiet. Wy zouden met d' aeloude poëten Pluto
zeggen. Het had in de hand een fcepter op 't hooft een krone beide den
merken onzer Koningen niet ongezijn.
Eenige beelden zitten aen tafel, lijk. Aen beide zijde der zale ftonden
quanfui's als ofze leefden, en iet in te twee grote tafels, ieder met vijf hclfche Koningjcs geftoffèert. Aen beiluifteren hadden.
Voorin den ingang of achter d'an- de wanden waeren de zelffte Koningdere beelden ftaen alle duivelfche of jes afgemaek, ter zeet op den rechterleelijke geftalten te weten, gehoorn- ftoel.
Deze doemde den zondaers en mifde duivels of grijpende beelden met
opgefpcrden bek en grypende han- dadigen in hcifche penen , ieder na
,

Tican

,

:

,

:

:

,

:

,

Q^j

zijnen

:
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zijnen bank. Voor hen ftonden veel
duivelen , vervacrlijker door de geHalte en werktuigen der ftrafièn dan
de genen, c^ wyaffchilderen. Ook
,

pijnigden de helfche ilraffènder wij-

ze de mifdadigen, datzydenleven-

,

digen fchrik aen joegen wantzommige wierden op yzere bedden gerooft andere in ziedende olie gebraden andere aen flerzen gefchcurt
cenigen midden deur gehouwen andere van de honden verfcheurt andere in mortieren te pletteren geftampt:
andere met andere ftrafTengeplaegt.
D'Eerfte der Koningjes onder;

:

:

:

:

;

'

*

gelijk de

zocht demifdaden, diehy,

befchut zy midden door de pij neder
helle traden, en quamen eindelijk aen
vrolijke wouden en luftige beemden.
Aen een anderen oort ftonden afgemaelt de holen der helle,vervaerlijk
door vlammen flangen en duivelen.
Na de poorten der hellen , die van koper waeren , tradt zeker onbekende
afgoden-dienaer, die de moeder, in
weerwil der duivelen , uit de vlamme
redde. Meer andere van diergelijke
flag wierden gezien.
Geen flag van ftraffe was in de heiIc, daer dufdaenig een opfchrift niet
by gefchreven ftond. fVie den naem
'van dit heeld duizendmael heeft aengeroepen, zalvry van dezeftraffe zijn.
Het wil niet ondienftig zijn , tot
meerder opening.twee gronttekenin-

|

Sinefen beufelen , in een fpiegel tegen
hem over aenfchouwt. Van hem wordtï\ de mifdadigen na andere rechtbanken der Koningjes, na de verfcheidcnheid der ftraffen, verzonden. Onder deze , was een over die menfchen
geftelt welker mifdaden, met de verwenteling of verandering van het een
lichaem in 't ander, geftraft worden
want wreedaerts vervventelden in ti-

;

;

gen of platte vormenvan tweeverfcheide Pagoden ten tone te ftellen.

Jcnwy^hig der ff-ont-tekening Iwi

,

, of Pagode
heel overdekt.

een kleine kerk

,

ge-

r. Voornaemfte en eenigfte pootvan de pagod e of kerk.
2. Een affchutfel van hout , tufandere dieren ,
ftraffen. Zommigen ook, die gerin- fchen twee pijlers van fteen of van
ge mifdaden bedreven hadden , na- hout waer op twee grote en vervaermen het lot van arme en flechte lui- lijke gewapende krijgsknechten geden aen want in dit geheel rijk heeft fchildertftaen. Hier door word belet
deleere van de verhuizing der ziele, het zien van binnen in de kerk van de
van het eenhchaemin'tander, won- ftraetaf, ookalsdcdeureopenftaet.
3. Een opgerechte ftecn in vorm
der welig loten gefchoten.
Daer was een zeer grote waegh- van een wy waters-vat waer op vuur
in d'eene fchale een menfch, leid om reukwerk te branden.
fchale
4. Lichaem of buik van de kerke,
beladen metfchelm-ftukken in d'anvoor het autcr,
dere een gebedenboekje van delere
f. Een grote tafel
zeer
fraei
zoomeenightevan
verlakt,
gefchildert en verder afgoden, die
waer op kandelaers ftaen en
fchelmeryen ovcrwoeg en zijnen op- guit
reuk-werken altijts branden.
zegger uit de ftraffen redde.
Op de tafel ftaen ook altijds twee
pijne
ftorde
helle
en
Midden door
te een vUet van een vervaerlijke ver- trompjes en een bamboes riet vol
ruwe , waer in zeer velen weg-ge- kleine pijpjes of ftroo-halmen waer
fleept wierden want over dezen vliet medezy lot werpen.
6. Grote altaer, waer op ook eenilagen twee bruggen d'eene van gout,
en d' andere van zilver. Over deze ge beelden ftaen.
bruggen traden de genen, die inzon7. Twee altaren ter zijde, een weiderheid beelden-dienaers waeren ge- nig kleinder waer op noch andere
en droegen verfcheide mer- beelden ftaen.
weeft
8.
Gront of voctftallen van fteen,
ken van den dienft aen d' afgoden
waer op de pijlers van hout of fteen
bewezen.
Deze hadden tot weg -leiders de ruften die het dak op houden, en de
dienacrs der afgoden onder welker verdeiling van drie buiken maken.

gers: vuilaerts in

zwijnen: andere in
na de gelijkenis der

te

;

:

:

,

:

:

,

:

,

;

:

,

:

j

,

j

,

)

1

i

,

:

j

'

9.

Twee

:

van

Twee

Siiia

ejTaifing.

j^.^

Meiren of vyvers
6. Grote overdektc.zale welke het
9.
met water en vifcli, boven open, waer geheel ruim des gebouws overfpr&.gt.
door eenig lichtin de kerk valt, die7. Tweede plaets, veel giocer'^ gcnende inplaets vanvenfters: zonder vloertmetflenen, boven open ofonkleine

eenig ander lucht in de ganfche kerk
2y ; ofte eenig ander licht in gaet,
dan door deze vyvers , en door de
voornaemfte poorte.
10. Twee kamertjes voor de poorte, welke aen den wegh leit, buiten de
kerke waer in twee groote peerden
meteenige andere beelteniffen.
:

Twee

der den blaeuwen hemel.
8. Kleine kamers, ter wederzijde

van de twede plaetfe.

,

9- Voornaemfte zale of grote kapel der kerke, welke over het geheel
ruim des gebouws fpringt: is overdekt

met een

fraei dak.

10. Pijlers

van de twee zalen, die

inzommigekerken van hout: in 2oni
mige van fracie ftecn uit een ftuk zijn.
muure
der
aen
de
berden,
gehecht
of
11. Kleine deuren der kamers:
en bcfchreven met eenige
kerke
11.

geftoffèerde taferelen

,

waengeloven, om tevooreteipellen voor de welke een galdery is waer
en te weten het geen,welk ziet op het door men gaet , eer men in de kamers
lot -werpen voor de beelden i» met komt.
1 2. Plaetfe , daer zich de genen
trompjes en rietjes die daer by op de
,

,

ftellen,

tafel ftaen.

om

kniebuigingen en eèrbe-~

Een groote trommel op een wijzingen te doen wannecrze de'"^
houte bank, waer op eenige flagen ge- beelden aenbidden, en lot trekken,
1
Een zeer fraeie en grotCAVcIdaen worden na het eindigen der be^
12.

,

-i

7,.

,

de aen de beelden.
13. Een grote klok hangende aen
de muur der kerke , van maekfel gelijk
d'onzen hier te lande waer op met
een ftok twee of driemael geklopt
wordt, na het eindigen der bcede, in
maniere gelijk op den trommel.
:

14.

Een bank metgaten,om daer in

de zonnefchermen en andedie de Mandarijns voor
re merken
zich doen dragen ; defgelijx ook voor
te zetten

,

gemaekte tafel , verguit en verlakt
waer op, in een bamboes-riet of koker, rietjes of ftrohalmen, en Ipeeltrompjes ftaen , om wichelarye te

doen

:

defgelijx

konforen met vuur^

om reuk-werken te branden

en bran-

:

dende kaerflen op kandelaers. Daer
bovenhangt een brandende lamp.
14. Grote akaer met een of veel
beelden.

de beelden,wanneer zy omgang langs

I
Een ftene zetel dicht aen de
muur waer op veel beelden met he-

deftratendoen.

len en halven

daer de genen zich
en verneknie-buigingen
ftellen , om
deringen te doen , die de beelden aen1

5-.

Plaetfe

,

,.

J^^-

j-.

,

:

\6.

Een

lijve.

ftecn opgerecht

niere van een wijwaters-vat

:

,

in

ma-

waer op

een konfoor met vuurftaet, daer op
verguit en verzilvert
reukwerken
bidden en lot werpen.
papier gebrand word welk degenen
ter ofter brengen, die de beelden koJen'u>ij:^m^ der Gront-tekenin^ eener
men aenbidden. Gewonelijk ftaen
Pagoc/e of Tempel, de grootfleen.
in eenige kerken , in plaets van den
kojlelijkjh in Sina.
gezeiden fteen , een of meer kopere
1. Voornaemfte poorte in d'eerfte konforen zeer hoog en net gemaekt.
17. Twee fraeie berden aen de
muur of omheining van de kerk.
muur derkerkevaft, befchreven met
2. Twee poorten, ter wederzijde
,

:

,

eenige waengeloven , dienftig t^r
van de voornaemfte.
wichelarye.
der
kervoorhof
3. Eerde plaets of
18, Een grote opgehangen klok
ke , ganfch boven open.
maekfel, gelijk die van Europe;
4. Een grote vyver met water en van
zonder klepel waer aen met
maer
vifch.
twee of driemael geflagen
ftok
een
vyver, waer
f. Een brug over de
word , na d' aenbidding.
over men gaet.
:

19.

Een

A
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19. Een grote trommel, opeen
houte bank: waer op eenige flagengegeven worden, naliet aenbidden der
beelden in maniere als op de klok.
20. Eqü. bank van hout met gaten,
,

,

waer in men de zonnefchermen Helt,
en andere merken die de Mandarijns
voor zich doen dragen; defgelijks
voor de beelden, wanneerze op ftraec
,

omgang doen.

Triomf of Zege-bogej^.
,

N

verfcheidc Steden , tot
haer grote cicraet en luifter,
heeft men Triomf of Zege-

bogen opgerecht.Demeelle
zijn

op

vele plaetfen van

gehouwen

ftcen of marmer, met grotekunften
pracht van beeltwerk zeer heerlijk
doorwrocht, en na de wijze der Gotfche boukunft gefticht. Zy worden,
gelijk oulinx by de Romeinen , den
genen ter eere en gedenkenis opgedie der Stadt of den Lande
recht
eenige dienden bewijzen : zomwijle
ook den burgeren , die een grote
waerdigheid in de geleertheid bekomen hebben.
,

Zy ftaen gemenelijk in de voornaemfte ftraten, en volkrijkfte plaetbeftaen uit drie gefen opgerecht
welffelen: de grootfte in 't midden, en
terweder-zijdeeen kleine, daermen
onder doorgaet, even als door zeer
:

brede poorten.
Op beide zijde pronken marmere
Leeuwen en ander cicrlijk beeltwerk:
boven aen zietmenover almomaenzichtcn gevogek , bloemwerk. Aaneen enfnaekwerk, met grote fchranderheidvan kunft gefnedenen uitge,

houwen.

De

plaetfen, ontbloot van beelt-

werk, zijn zeer

cierlijk

doorboort of
,

zom-

:

va»

Sitta, ofTaifing.

somtijds geftoffèert met zeer cierlijk.
beeltwerk, welk als in de lucht fchljnt
te hangen. Het verdient gene gemene verwondering hoe zulke grote
ftenenderwijzehebben kunnen doorboort en uitgefneden worden dat dezelve veel meer lofle ketenen van vele
fchakelen aen elkandre
dan enkele
doorgeboorde (lenen fchijnen te zijn.

friefen

,

125,

architraven en

lijften

wonder

aertig opgetoit en uitgeftrcken.
I

Boven op den topof kapftaetonder een verguit dak een blaeuwe
fleen , daer op met gulde letteren
's Keizers
naem gcfchreven is , onder wien dit pronk - gevaert opgerecht wierd. In 't midden vertoont
,
zich een grote platte (leen , bcfchrepilaren:
Dcgehelebogeruft op hoge
jven in vergulde of blaeuwe letteren,
met den naem , vaderland , waerdigis van vore en achtere van eenzelffle
j

,

i

I

,

fatiocn

,

!

I

:

en beftaet de kap of boven- heid

werk gemenelijk

, vaerzen en lofdichten
wien ter
eere de triomfboge toegefteltis.

uit drie verdiepin-

,

gingen of delen, ieder met marmere

^ebouvpie?t.

E huizen der byzondere of ge- dere voor-poorten die heerlijk gemene luiden, in deSteden, zijn noech in de huizen der groten gebout
niet met groten pracht van boukunft zijn)
het binnen werk is lullig en
doorwrocht: wijl de Sinefen meer op met zonderlinge cieraet opgetoit en
gemak dan op de heerlijkheid of! bhnkt alles wonderlijk door het bedes niettegenftaende ftrijken met deSineefcheC/É-ofgom.
cieraed zien
,

1

I

:

1

,

;

,

,

:

De

huizen zijn doorgaends van
hout gebout , zelfs 's Keizers Paleigrote zindelijkheid opgetoit.
zen: de wanden evenwel, die d' eetDe huizen evenwel, der rijken of zalen en voorplaetfen affcheiden, gegroten zijn zeer heerlijk en met grote meenelijk met gebakken fteen opgeruimte gebout.
haelt want zelfhet dak ruft op bouDe Sinefen zoo Adam Schal ge- te pijlers en niet op muuren , en is getuigt , gebruiken geenen (leen tot net dekt met pannen van klei-aerde , geopbouwen en hoge getimmerten; lijk d' onzen hier te lande.
Aen de ftraet hebben de huizen
maer balken met yzere banden of
kringen,aen elkandre gelafcht; op een geen uitzicht door venfters, ja houzelve wijfe, gelijk de maften van grote den luiden van opvoeding zulx voor

de huizen, hoewel niet zeer heerlijk, zeer gerijfelijk gebout, en met
zijn

:

Schal, p.i"]

,

,

,

Ichepcn aen elkandre gelafcht worden. De e;elafchte balken worden met
Sineefch Vernis of lak Cie genoemt,
glat beftreken
en eindelijk geheel
over verguit tot groten glans en lui-

oneerbaer.
Ieder huis heeft verfcheide voorhoven of zalen ; d' een achter d' an-

,

der

,

,

der des oogs.
lAartijn in

,

De Sinefen hebben gene luft in vele
verdiepingen of zolderingen

wen

,

noit hoger dan twee verdiepin;

vangkenilTen.
De Sinefen, volgens Trigaut,rechten in het bouwen der huizen aller-

(

en bou-

hoewel gemenelijk (lechts cene
verdieping hoog want het dunkt hen
arbeid te zijn, by trappen en leren op

gen

de geheimfle of laefte word by

de vrouwen bewoont die aldaer in
naeuwe bewaernis zijn gelijk inge-

,

Atlciif. 6.

:

!

eerft pijlers

i

op

,

die van hout zijn:

want ftene pijlers zijn by hen in gene
waerde ja worden de pijlers zelfs aen
te klaveren.
de paleizen of hoven des Keizers en
Het onderfte deel des huis word der Landvoogden van hout gemaekr.
en dat ge- Op d' opgerechte pijlers worden balby hen alle bewoont
voeghelijk met orde in eetzalen en ken geleid, en op deze eindelijk het
(laepkamers verdeilt. Het geen bui- dak. De muuren worden op 'tallerheeft weinig cie- left gemaekt van klei of lecm-aerde
ten aen 'thuis is
muuren ter
raets (uitgezeit de grote pootte en an- waer door , fchoon de
:

1

,

I

j

,

I

!

'

,

j

tib.^.f.i.

:

'

,
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neer-ftorten

,

—

onzer huizen, 200 van by
'-^-J— -''.i.-j^i—
zondere luiden,
als van 's lands huizen. Wanneer zy hooren dat onze
flelijkheid

de pijlers blijven ftacn,

|

'"^"-'

defgelijx het dak heel en gacf.
Deftant en orde der pijlers, heeft

—

:

,

open plaetfen op een zel- gevaerten dikvvils vele ecuwen , ja
want ieder hof der Land- eenige duizend, andere twee duizend
voogdenis inverfcheideopen-plaet- jaren verduuren ftacn zy tot ftomhaerin al
ve wijze

d'
:

,

j

mens toe dacr over verwondert. Ons

fen afgedeilt.

Al d'open plaetfen

zijn

met fracie

j

flenengevloert leggen een wcinigh
lager, dan de kamers, en klimt men
van d'eene na d' andere eenige trappen op, dan weer neer en nadegaldery en en kamers weer op.
Vele trappen heeft men niet van
node
wijl de Sinefen gemenelijk
niet hoger dan eene verdieping timmeren.
En weer op een andere plaets,
in het bouzeit dezelve Trigaut
wen der huizen mogen de Sinefen
tegen d' onzen in generlei wijze
op zoo wel in de [heerlijkheid der
gebouwen, als in de langduurigheid
vanjaren: want de Sinefen meten de
:

i

,

:

,

:

j

'

;

:

i

huizen die zy ftichten zullen by
de kortheid des menfchen levens af
en bouwen zoo zy zeggen voor
zich zelfs en niet voor andere maer
d'onzen ftaen, uit een ingeboorne begeerten na de langduurigheid. Te
dezer oorzake kunnen zy niet verzinnen noch zich wijs maken de ko,

,

\

:

:

,

,

T^aleÏT^?!
^A^/^rt

Ép)

-

paleizen worden op
Keizers onkoften gefticht,

lei

""^'*'

tot woon-plaetfenderLandvoogden,zoo wel van de bur-

de Keizer niet alleen deze paleizen en

fchepenaenzijneLandvoogden;maer
ook allerlei nootwendig huifraet, lijftocht, en dienaers ja, wanneer een
Landvoogt 't geen merkwaerdigis,

kleine.vier: alle in fatfoen elkandre gelijk

,

't

andere, na de groter waerdigheid
des Landvoogts.
De grote paleizen hebben vier of
vijf falen , met zoo veel huizen, die

zyna een ander Landt-

fchap, of zijn amptuitgedient heeft,
(welk dikwils binnen een half jaer gefchiet) , vermag dees al het huifraet

:uitgezeid d'eene groter zijn, dan

d'

,

,

cieraet en heerlijk-

worden.
IniedcrHooftftadt zijn vijftien of
twintig, dikwils meer zulke hoven :in
d'Opper-ftcden, ten minfte acht: in de

gerlijke, als krijgs-orde. Enverfchaft

vertrekt

vonden van

heid al d' andere , ja mogen met
recht hoven en paleizen genoemt

I

y^M/

verre Trigaut.

of Hoven der Landvoogden.

Eze
's

moeten dikwils vermaekt worden,
Hier by komt, dat de huizen voor het
meerendeelvanhoutzijn,of op boute pilaren ruften:waer in evenwel geen
klein gerijfis , wijl byna de wanden,
zonder de reft vanhetgebouwaente
raken
kunnen vernieuwt worden
want de daken ruften niet op de wanden ; maer op dehoute pijlers. Dus
'

,

,

ker diepte het overig opgebouwde
gevaertekan ophouden.
De Sinefen integendclc, graven
gene grontveften; macr leggen alleenlijk op d'ingcflagen grond zeer grote
ftenen; of,zoo zy eenige grondveftcn
graven , komen naulix gewonelijk
eenige ellen diep ; nicrtcgenftacnde
het zeer hoge gevaerten of torens
zullen zijn.Dicszyzelden een eenige
ecuwe verduuren ook zelfsdewallen of muuren der Steden niet; maer
,

,

Lib.i.c.iv.

by hengevraegt, na de oorzaek van
deze langduurigheid, brengen wy die
op de diepe en vafte grontveften wel-

voor de zalen te ftaen komen.
Aen de voorgevel van ieder paleis
metzich te nemen. En word dan voor
de grootfte in
den nieuwen Landvoogt weer huif- zijn drie poorten
't midden , en ieder poorte vcrciert ter
raet op nieu toegcftelt.
De huizen der Landvoogden of O- weder-zijdc met grote Leeuwen van
vcrheden overtrcfiên in grote en aller- marmer.
i

,

Aen

;

v:in Sina, ofTaiJïng.

Acn de grooüle poort leid een ruim
afgelchoten rontom mee een
hek of traliën die wonder blinken,
door het bcftrijken met de rode Sineefche gom of lak , Cie genoemt.
Twee torentjes flacn op dit plein ge
ftofièert met allerlei fpecltuig en trommels: vvaerop,wanneerdeLandvoogt
in en uitgaec, of na den richter- iloel
pleia

trek.

,

ten ilfen
•

j

i

|

\

;

,

:

,

,

:

,

:

,

worden

lands kofte onderhouden,

en
den
den
eenen
tot
andevan
gaen
ren Heer over zonder oit van woon,

plaets te veranderen.

Daer na volght een binnen-vertrek,
veel heerlijker , dan het eerfte Sutang genaemt dat 's heimelijk ver,

komt-

men aen de

iseenruimezale.devertrekof verblijF-plaets der genen,die pleiten of iet
byden Landvoogt t'eifchen hebben.
Ter wedar-zijde ftaen cellen of kleine
huisjes , de woonplaetfcn der Hofrechters van den laegften bank.
Daer neven ftaen twee vertrekken,
waer in aenziehelijke gaden, die de
bezoeking aen den Landvoogt doen,
ontfangen worden indezeheeftmen
floelen of zitbanken en al wat de bezoeking vereifcht.
In dezelve word de rechte hand
aen de geletterden of burgerluiden
de linke aen de krijgsluiden gegeven.
Na deze vertrekken komtmen aen
andere poorten die gemenelijk niet
geopent worden
dan wanneer de
Landvoogt rechtdag houd. Demiddenfle is van een ongemeene grote:
en mogen door dezelve alleen edelluiden en grote Heren gaen al andere treden door de zijd-poorten.
Dan volght weer een groot plein,
voorzien op het eind met een zeer
ruim vertrek, welk op grote pilaren
ruft en Ting geheten word.
In dit vertrek zit de Landvooght
te recht en hebben ter wederzijde
boden hof-dienaers en andere luiden van geringen ampt, hun huisjes
ofwoonplaetfen.
Noit verhuizen deze luiden met
deLandvooghden, maer blijven daer

,

dit vertrek

j

te

:

Om en by dit vertrek woon en de

Landvoogden. Na

treet.geflagenword. Binnen de poor-

met der woon

af.

huisgenoten en eigen dienacrs der

,

's

komen alleen de

vrienden met den Landtvooght te woordc en leggen de groe-

,

op

In dit vertrek

grootfte

,

altijds vaft
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grootfte poorte en aen
de huizingen van den Landvooght,
defgelijx aen die van zijne vrouwen
en kinderen
daer alles zeer cierlijk
uitgeftreken en tot gemak gebouwt
is. Hier heeftmen waranden
tuinen,
meiren en al wat tot vermaek en vvel;

,

,

kan dienen.
Zeker Paleis van eenen gelubden,
gelegen een weinigh buiten de Stadt
Peking, word by Trigaut neven de
gront-tekening,in volgende woorden

luft

.

,

tentonegeftelt.
Ter weder-zijde voor de poorte
ftonden twee marmerftenen,om daer
te paerde te ftijgen. Voor den
ingang des paleis liep een muur, van
een mans hoogte.
Achter deze muurquam een klei-

van

te leggen. Daer navolghde
devoornaemfte poorte,
midden
in 't
met twee
die met trappen opging

ne gang

:

kamers aen de rechte en drie aen
de hnke zijde, die hunnen ingang in
den kleinen gang hadden.
Na de voornaemfte poorte quam
een grote open plaets te leggen geftoffeert aen de rechte zijde met drie,
en aen de linke met vier kamers.
Aen het einde van deze eerfte
,

,

plaets lag een andere poorte, die

met

trappen op en daer na met trappen
weer neer ging, na de twede plaets.
In het midden ftont ter weder-zijde
,

een poorte of deur , opgaende met
trappen na de zalen , ter wederzijde
van deze plaetfe gelegen.
Na deze open plaets volgde een
grote fale en na deze fale een derde
open plaets , van een zelve fatfoen
met de twede, en eindelijk een grote
bogert , omringt met een muur van
en in 't midtwintig palmen hoog
den door-fneden met een ftccncn
,

:

,

weg.

R

2

Aen-

.
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(t/femvy^ng der Serjle ^ront-tek^tiing eens Huls van
Sine^^m 'Van middelmatige jlaet.
foren,

Voornaenifte poorte des huis,
onder een kleine galderye , welk in
plaetsis van een luifel.
1.

2.

om reukwerk te branden, met

ontfteke lampen.

5".
Enge gang achter het affchutfel,
Voornaemfte open plaets, met welk het gezicht op de voornaemfte

fael belet.

ftenen beleid.
3. Voornaemfte zale van den huis.
met een
4. Een houte affchutfel
in maniere van
huisje in 't midden
,

,

6.

Tweebinnen-kamers.

7.

Twee falen of grote kamers.

8.

Een groot heeften -huis,

om

een gebeden-huis daer in gehouwen hoenders en ander gedierte te houbeelden ftaen, en voor dezelve kon- den.
:

!

<iA^en\vy'^ng der Tiveede (^ront-tekening eens
Sinefen en

Mandanjm Van

Huis vdn

rijke

middelmatigen Jlaet.

Portaelvoordedeure.
f. OpenplaetSjgevloertmetfraeie
2. Voornaemfte en eenige poorte ftenen, op de maet gehouwen.
6. Bedekte falen.
van het ganfch huis.
Voorhuis
of
galderye.
7. Voornaemftefale.
3.
8
Affchutfel
Houte affchutfel met een huisje
van hout, tot belet4.
fel van het gezicht van buiten na bin- in 't midden, in maniere van eeri genenwaerts.
beden huisje , daer in beelden ftaen
1.

en

.

van Sina, ofTaifing,
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en voor dezelve keerfen , en konfo11. Enge gangen, waer door men
ren, om reukwerk te branden, en lam- gaet in al de kamers en binnenfte vertrekken des huis.
1 2
Kamers, voor byzitten, flavinaffchutfel, welk belet het gezicht op nen , en ander dienftbaer vrouvolk.
de grote fael en openplaets.
13. Kleine kamers voor flavenen
10. Kamers, waer in de Heer van ander dienftbaer manvolk.
den huize woont.
14. Beeften-ftal.
pen.
9.

Enge gang

tuflchen het houte

(i/femvyxjfig der T)erde ^rofit-tek^ning

Hui\eny

en \eer rijke Mafidanjns.

1.

Voor-poorte.

2.

Voornaemfte en eenige deure

des huis.

van J{pnmgUjk^

gaet na al d'open plaetfen en binnenfte des huis.
9. Affchutfel van hout in de laefte

Voorhuis of galderye.
fale, met een huisje in 't midden , waer
4. Affchutfel van hout welk het in eenige gehouwen beelden ftaen, en
gezicht van buiten na binnen belet.
voor de zelve kaerfen, konforen om
bevloert met reukwerk te branden,en ontfteke lamf. Open plaetfen
fraeie fteenen , gehouwen op de pen,in maniere van een gebeden-huis.
maet.
Enge gang achter het grootc
I o.
6. 7. Voornaemfte overdekte fa- houte affchutkl welk is om de genen
len.
niette zien, die in de voornaemfte
8 Smalle gangen waer door men fale en in d' open plaetfen zijn.
3.

,

,

,

.

:

R

3

II.

Houte

1

:
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1

.

Houte affchutfel in d

'

eerfte fa-

Fraeie kamers, daer 'm

1 1.

tuflchen d' eerfte voornaenille
plactfe, welk het gezicht op de vol-

van den huize woont.

gende open plaets belet.

zitten

Ie-,

14. Kleiner kamers,

12. Voetftallen der pijlers, die het

,

de Heer

waer inde by-

flavinnen en andere

vrouwen

wonen.

dak van d' eerfte fale ophouden welke na d' eerfte plaetfe volgt.

I f. Kleine kamers voor
knechten
enflaven.
x6. Beeften-huis.

,

^

Scheden.

^^^A

de huizen kunnen bequaEen ongelofelijk getal van fchepen,
^^|v*| ^.mehjk de fchepcn geplaetft varende van d'eene plaets op d' ander,
worden, niet-tegcnflaende vindmen overal door ganfch Si»a.
zyopbyïondere elementen Ook is het gewed van Sina overal
haere plaets vinden en byzonder ge- wonder bevaerbaer door het groot
bruik hebben.
gerijf der ftromen aen alle oorden
De Sineefchefchepen zijn verfchei- want de weg, van de Stadt Ai^^^ö af,
den als oorlogs-fchcpen keizerlijke, totacndcrijx-ftadt/'f^w, (een ftrefchepen der Landvoogden fchepen, ke van ontrent driehondertduitfche
die de vifch Saulm 's Keizers hof voe- mijlen) kan heel te fchepe langs
ftroren Longzon of flangfchepen , tot ver- menof gcgravevaerten bevaren
wormaek gefticht ,en diergelijke andere: den uitgezeid een dag reizens over
voeg hier by de vlottende dorpen van 't gebergte van Muilin , tuflchen de
Bamboes-riet, metzeker taie teen, y?<?- Stadt Nanhangfóits Landfchaps van
tang genoemt , aen elkandre gevloch- Quantung
en de Stadt Nankan des
ten.
Landfchaps Quangü gelegen.

g^^l

,

]

I

,

,

:

,

I

,

j

:

I

:

,

j

1

Def-

van

Sifta

ofTaiJïng.

,

i

^ j-

Het geheel fchip is met zeker flag
kan men uit het Landtgom of lak die de Sincfen Oe
Landtvan
het
door
fchap van Chekiang,
bcftrekcn totecnvvondcrnoehien
langs
fcheep
fchap van Suchuen , te
en met meenigerleiflag
ftromen reizen jaisnaulixingeheel baren glans,
lullig
gefchakeert. Van
te
kleuren
die
van
Stadt,
kleine
of
Sina een grote
men
gevogelte
Steden
binnen
worden
ziet
aengedaen
fcheep niet kan
en
goutgele
verruwe,
diergelijke, met
gemerkt overal of ftromen door de
des Keizers), afgemaelt:
(d'eigekleure
arbeit
van
door
vaerten
natuur of
al
welk
gegrabeziens-waerdig
en zeer gerijfpa
de
met
menfchen handen
de
felijk
voor
is.
ree
ven zijn. Het vaertuig.ter
Naulix is aen het geheel fchip een
Steden gelegen fchijnt door haere
eenige
fpijker gemerkt de balken en
beweegbare
geheele
grote meenigte
blanken
met zwaluwe fteerten in elkvertote
Steden om zoo tefpreken ,
andre gevoegt en gelafcht zijn.
nen.
grote
In lengte komende Sineefche fchevan
meenigte
Zulk een grote
met d'Europifche galeien over
pen
hetLandfchap
en kleine fchepen is in
hoewel zoo hoog en breed niet.
den
een
yan Fokien dat d' ingezetenen,
dees By een trap of leer van twalef voeten
Sineefchen Keizer, wanneer
Defifelijx

j

,

,

,

,

,

:

j

,

,

,

,

;

,

hoogkUmt men in dezelve,

eener tijde de Japanders wilde beof
oorlocren, aenboden een fchipbrug,
t'

De

voorfteven daer de trompetdit ters en trommel- flagers tot vermaek
eilaocf van fchepen te maken, van
gcduurig lullig opblazen en trommeis niet
ja,
Landfchapaftotaen/^/^w
veelfchelen, iskafteels-gewijzegemaekt. Op
te twijfelen of zouden zoo
fchepen, in
pen by een kunnen gebracht hebben, dit geluit wijken al andere
zoo Hechts de woefte en wijde zee het ontmoeten, terzijde af: maeris
anderen Landhen in hun werk geen belet gegeven 'teen fchip van een
waerdigheid,
in
minder
voogt , de
had.
^ keizer- wijkt voor zijnen meerder
zonder
Ondct alanderemuntcn de
sch.pe„ der
harrewarof
twiften
dit
Huk
eenig
uif
in
Landvoogden
La»dvoog- hjke fchepen der
'''"•
in cierlijkheid ren valt want alles is by willekeure,
en komen by deze
d'Eu- waer na een ieder zich te fchikken
en pracht van koftelijkheid
Zyleg- heeft, vaft geftelt. Hierom llaet aen
ropifche in gene vergelijking.
huizen de voorfteven met vergulde letteren
een op 't water, even als hoge
zijde in van anderhalve voet groot, dcwaerof kaflelen zijn aen beide
in digheid van ieder Landvoogt uitgcafgedeilt
verfcheide vertrekken
wajen meenieen tamelijk ruime zale, beek. Ter wederzijde
't midden is
en vlaggen
wimpelen
kleurige
gerlei
kunallerlei huifraet,
,

j

:

|

1

,

j

,

.

:

:

1

,

,

1

\

,

•

!

:

eeftofTeert

met

•

ftiggemaekteftoelen,venfters,dcu- van zijde.
Byftilweer, zijn er zekere luiden,
met houren van hout, doorwrocht
plaets
van pcerden die de fchepen
en
in
krullen
en verfcheide
te traliën
tegen ftroom optrekken.
lijn
een
D'al- by
zwieren vanfnyenbceltwerk.
van oe- of met nemen voort roeien en wriklerdunfte vliezen of fchillen
fijne ken. En weten deSinefen de nemen,
fter-fchelpen of doek van zeer
als de vilTchen de fteerten, met
ziide .beftreken met helder even
dunne--.,
en-.
van een zonderlinge vaerdigheid en hchwafch en verciert met fchetlen
en andere dingen, tigheit te bewegen tot geen klein be,

[

!

.

,

bloemen

,

bomen

,

Sineefche fchranderheid te
verftrekkenfpiegel-glazen: waer door wijs der
zonder de riem in 't water te
ook de minftc wint niet trekken weten,
flacn of uit te trekken. Ook word een
fchip.door een eenige riem, met wrikoverloop,
Rontom 't fchip op den
gemaekt, ken voortgedreven en beftiert,op een
zijn galdcryen en leuningen
wijze , gelijk hier te lande het
waer op het fcheeps volk zonder be- zelve
reizers, onver- wrikken met boten.
let of ongemak aen de
Boven mate fraei en zonder weerhindert ,''met heen en weder te lopen,
ga prachtig zijn de fchepen, die alle
un werk kunnen verrichten.
:

,

,

:

;
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drie

macndcn

,

ten getale van

vijf,

met groten overdaet verdoen by wijle op

zijde ftoffen en kleden uit de Hooftftadt Nanking na het hof van Peking

deze fchepen de flempcrs en drinkebroers met drinken en vrouweeren,

afgezonden worden. Deze fchepen
worden Lnngchycbuen genoenit, als of
men zeggen wilde fchepen van
draeks-kleren, wijl zy aen Atn Keizer,
wiens wapen en merken draken zijn,
afgevaerdigt worden. Zy zijn om en
om verguit wonder cierlijk root geverft. Voor deze moeten al de voor-

zich zelfi en

,

,

hun middelen.

Op zeker vermakelijk Meir, i'i geheten , by de Hooit-^zdt Hancheu
des Landfchaps van Chekiang heeftmen ook wonder koftelijke fchepen,
die vermaeks halve op het zelve ter
ipeelreis rrekken. Byna alles, wat aen
deze fchepen is, blinkt van gout, of
pronkt met meenigcrlei flag van verruwe. Grote gaftmalen fchoufpelen
en andere vermakelijkheden worden
in dezelve by de flempersacngerecht,
met opdilTchen van alles tot dertelheid en overdaet toe.
De fchepen midlerwijle, van alles
wel voorzien varen zonder zorge
vanfchipbreuktelijden, over'tmeir;
niettegenflaende meenig
by ftorm
en onweer onder het goc cier maken
,

,

zeide fchepen der Landvoogden in
allerlei vonden vancieraet ; defgelijx
in waerdigheid van plaetfe wanneer
zy haer ontmoeten, ter zijde afwijken.
Snelle (Iromen, die tufTchen klippen en dalen met yfelijke watervallen
worden by de Sinefen
voortrollen

,

,

,

,

,

metzeker llagh van kleine
twee roeren of ftierborden hebben: een aen de voor en een

bevaren

al

,

i

fchuitjes, die

,

,

komt te blijven.

aen d'achter fteven. Door middel van
deze roeren weten de Sinefen door
en tuflchen uitftekendc (leenen en
even als ofze een
blinde klippen
peert by den toom hielden , hun vaertuig zeer licht en vaerdig te beftieren
daer nochtans de vaert dikwils zoo

Men heeft 'er ook zekere fpeelfchuiten, Lungfcben in 't Sineefch geheten, dat'sflang fchuiten gezeid,om
haere gelijkenis , in den buik of het

,

met een levendigenwaterflang,
met wier, mofch en andere ruichte
engfchijnttezijn,dat'erhetvaertuig bewoflen is. Wonder geeftigh en aer
naulix door kan en door klippen en tig is dit vaertuig toegemaekt en met
hol,
die

|

,

,

allerlei flag van verruwen zeer kunflenenrontom omcingeltleid.
en
fligafgemaelt.
varen
Deze moeielijkheid van
Het achter-fchip of d'achterfleven
fchranderheid des bootsvolks, heeft
by de Sinefen eenfpreekwoortinge- vertoont een grote meenighte van
voert met te zeggen dat de Schepen vreemde flangen boven met hair bevan papier het bootsvolk -van yzer zijn. wofTen en met brede yzers beflagen
Wijl het vaertuig uit zeer buigbare en daer en boven zijn deze gedrochdunne delen beltaet,die met gene fpij- ten met zwachtels en banden van
kers ; maer flechts met zekere taie menigerlei kleuren t' zamen gehecht,
ireen, Rotang in 't Sineefch geheeten, en met een wonder aengenamen en
t'zamen gehecht zijn: waer over deze geeftigen zwier door en weer door
fchoon door denfterken malkandre geflingert en gefchakclt.
fchuitjes
De maften gemeenelijk ten getale
ftxoom tegen de flenen aengejaegt in
generlei wijze by wijle fcheuren, ter van drie, zijn met zijde wimpelen en
oorzake de delen in het aenftoten vlaggea boven het verdek zeer cierüjkiuitgeftreken en pronkt ieder top
niet weerftaen maer mee geven.
In de derde Landftreke Sucheufu punt gewoonelijk met een afgodendes Landfchaps van Nanking houden beelc: van gelijken ftaet een ander afd'inwoonders zeer veel fpeel-jachten, godvooropdefnuit.
Op d'achter fteven of ftaertftaen
flechts tot hun vermaek. Deze zijn
wonder koftelijk verguit, en met ver- meenigten van ftandaerden
zeer
fcheideverwena 't leven gefchildert: prachtig met boflchen van hair, zijde
fulxmen dezelve veel meer prachtige vlaggen , en zekere lange veren behuizen, dan fchepen noemen mag. In hangen.
,

:

,

,

:

,

,

,

:

;

\
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,

,
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en kinderen in gemene vaertuigeii
blijven wonen
en op de dromen,
met vloten van vier en vijfhonderd

Hctganfch vaertuigis rontom met
2ijde en goude franje behangen.

,

Onder het verdek zitten de roeiers,
gemcnelijk ten getale van tien of twa-

vaertuigen t' effens, door 'tganfch
ingewaet land varen en koophandel drijven:
van armozijn, met vergulde kroonen zulx daer deze vloten alfteken, hele

\^i, koftelijk uitgcftreken,

fcheeps-fleden , om zoo te fpreken,
fchijnen op te breken. Zy houden

op 't hooft.
Op de maetvan een gom weten
deze met de riemen wonder vaerdig
l.-pclsgewijze tefcheppenenin'twa,

ook op dezefchepen allerlei tam vee,
inzonderheid verkens. Ter plaetfe'
zulx het vaertuig als een daer deze luiden met hun vaertuigen,
ter tellacn
blixem door het watervlieght.
aenkomen blijvenze gemenelijk etIn den bocht van de Üaert hangt lijke maenden ftil leggen.
;

,

De Jefuit Martijn twijfelt niet.of de
Sineefchekoopluiden hebben oulinx,
gelijk heden.de zee bebout, ja ook tot
aen het Roo Meir
want nu noch

veekijJs een jongen te guigelen, die
onder en boven water zonderlinge
vreemde lijfgebaren en geeftige pot-

zcn weetaen te rechten.
Op den Gelen flroom enopande- worden aldaer de grootfte fchepen
re grote dromen heeftmen zeker pancum da China genoemt,en i^pancum
om by hen gezeid , welk op Sineefch een
fl.igh van driftige fchepen , of
be- houte paleis bediet. Ook heeftmen
vlot-dorpen
-ter te fpreken
:

,

1

,

,

llacnde uit zeker groot driftig riet,
Bamlu of Bamboes by d' Indianen gemeenelijk geheten. Deze Bamboesrieten zijn

overal in Indien hier af geen kleine
tuigen gedenkteken.
Dat de Sinefen, kid hy, oulinx de zee

doormiddel van touwen
I

en zeker taic teen

die de Sinefen Ro-

Up^n,Lufomc,en andere Landen,
noemen, zoo dicht tezamen ge- meer na V iveften gelegen, met hunne kiehecht en gewoelt, dat ook de minlle len aengedaen heihen, is niet duijlerlijk
vocht niet door kan trekken.
te bejpeuren uit den zeetocht van zekezijn
hutten
Op deze vlot-dorpen
ren Lufeng
afgezonden door Keizer
en kleine huizen van dunne deelen Chingö/' Xi desjaers voor de geboorte
,

/.r«i^

,

,

en andere lichte ftoffe geflicht, met
daken van matten daer in de Sinefen
mee vrou en kinderen zich erneren
enonthouden,(tengetale,opzommige.van tweehondert), niet anders als
in woonplaetfen op 't vaft land zon-

des Heilands twee hondert enveertien,
om de noorder gewejten te ontdekken.
fVant dees bood onder ander den Keizer

;

,

met

der ooit

der

woon op

't

land te

!

1

aen zekere Landbefchryviïxi^van eeniqe
Landen des Aerdhodems, en inzonderheid van Sina en d' eiLnden, gelegen in
de oofl-zee, anders mare Eoum,- ivaer uit

komen.

eenige willen bejhitenjataenaem Cinafjangs
de
flroom
voor
Zy
gala welk zantplattn der Sinejen beterevieren zoo het voor ftroom is, of kent , op de welke een vloot quamfchip-

drijven

,

,

worden met een lij n.bytegen-ftroom, breuk te lijden, haren oorfprong heeft.
op getrokken of voort-geboomt
Hiervan daen is Ceilon <ƒ Sinlan welk
want zeilen worden op dezelve niet inwoondersvan Sina ofSinefen betekent,
:

,

,

gebruikt.

herkomftig. Daer en loven dat de SineDie zich op deze vlot-dorpen ont- fen tot aen het eiland van St. Laurens of
houden drijven handel met allerlei M^dagiskar gekomen zijn,f rekt tot een
koopwaren, varende daer mede van bewijs-teken wijl noch heden op dit ei,

,

andere, langs de
flromen. Ter pi letfe, daer zy ftil nou-

d'ecne plaets tot

den

,

d'

worden Hokken

in

den grond

land Sineefch volk woont, inzonderheid
aen den zeeboefem van S. Klare , alwaer
menfchen wit van aengezicht de Sinee,

,

geftoken
om de vlot-dorpen daer fche talefpreken.
aen vaft te maken.
En bloeide deze fchipvaert der SineMenvind'erookin 6'/«vï, die, een fen op al d'eilanden van d'Indifche zee
,

vreemt

bedrijf, geduuriglijk

mrtijn.

heploegt,en verre gelege gewejien,als In- ^'"" '^''
^"^'^'^'
dien

mee wijf en tot op Indien zelf,ook noch ten tijS

de»

schipvaen
'^" ^'"'^"*'

:

:
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dendereerftekomftevandePortuge- digt, meteen gefchenk van een witte
wierd de gezant by
fen in Indien. Danisnamaelsgeftaekt hen of fefant
en achter gebleven, eenfdeels door de 's Keizers leer-meefterC/'<?«f««^, een
verre afgelegentheid der plaetfen: grote fterrekundc begiftigt met ze
eenfdeels uit vreeze voor de Portuge- ker werk-ftuk wonder kunftig doorfen. Maer na Japan de ïilippiner €v wrocht, welk van zelf, zonder ophoul2inden,MacaJarre,Java,Kamlova,Sion, den, een onfeilbare weg na 't zuide
en Coch/Mchi»a,7.enden deSineicn ook toonde, 'tzy men dien te water ofte
nu noch over zee hunne kielen gela- lande reifde. Dit wcrk-ftuk wierd mee
den met koopwaren inzonderheid twee letter -grepen Zinan genoemt.
die van het Landfchap van Fokien: geheellijkmetdezelfite, met de wel
want naulixeenige andere Sinefen va- ken heden 'sdaegs de Sinefen den
ren ter zee of bezoeken, tegen 's Rijx zeil fteen noemen. Tot een onfcil,

,

{

,

,

,

:

|

i

deflelfs
baer bewijs , zeit Martijn
wctten, uitheemfchegewellen.
Keizer Hiaou die des jacrs voor gebruik al te dien tijde by de Sinefen
geboorte honderten veer- gevonden zygeweeft.
Heilands
's
Het is niet, gelijk ons kompas, in
tig begon te heerfchen, zond, na het
der Koningrijken twee en dertig flrepen verdeilt maer
t' onderbrengen
Yuepi{\\e(\enTunki»gQn Laos ,)Tüvon, flechts in vier, nadevier Hooft-winTakia, na 't wefte gelegen, onder be- den van Ooft, Weft, Zuide en Noorleid van den Veltheer Chankieng , een de.
De Sinefen vcrftaen zich weinig of
vlootfchepenna'toofte, door de SiSang
geniet
op de fchipvaert, nochte weten
ofzeeboezem
neefchezee,
van gene hoogte te peilen met den
heten.
Doch worden de plaetfen die deze graedboog. Zy regelen zich alleenvloot met zijne kielen quam aen te lijk na het kompas en avond -fterre.
doen by de Sineefche Schry vers nau By opftaen van (ïorm en onweer zoeken zy niet de ruime zee, gclijkd'onlix aengeroert hoewel geen wonder
en
groot
zendoen, maer lopen met hetfchip
een
volken
deze
gelijk
want
nebben,
en fpringen over
zichzelf
tegen 't land aen
hoog gevoelen van
alzoo achten zy niemand dan zich boord , met een geroep Sequa , Sezelfs, en dingen van uitheemfche vol- qua.
'k Zal hier laten volgen, 't geen my,
ken en Koningrijken, nietwaerdigte
Derhalaengaende
de Sineefche fchepen , ter
weten noch te befchrijven.
ven men niet zeggen kan of de vloot hand gekomen is,uitdefchiiften van
na/^/».?» of na d' eilanden I//</o«, Cfi- zekeren Schotsman David Wricht,
die een lange wijle zich op het ei
/ö«,7^z/(3, A'-jw/^oy^i en diergelijke plaetland Formoja en Sina opgehouden
fen is overgefteken.
Het vroeg uitvinden vandenzeil- heeft.
De Sinefen noemen hunne grote
fteen en kompas, door de Sinefen, geven ook gene onfeilbare bewijzen van en oorlogs- fchepen Tzoen , en niet
Jonken ot Jouenchen , gelijk de meehunnen fchipvaert overzee.
gefchreven hebben ; maer verdezeilzou
ften
getuigt,
Martijn
Zoo
fteen en deflelfs wijzen na 't zuide en ftaen met dien naem onze Chriften
noorde of 't kompas vele eeuwen fchepen. Eenige dezer voeren elfvoor de geboorte des Heilands , eer honderdlaft zommige duizend ande volken van Europedaer kennis af dere zes, andere tweehonderd anhadden, bydcSinefcn bekent zijn ge- dere minder laften.
De oorlogh-fchcpen hebben twee
weeft. Want als onder de regering van
een achter en een voor
gefchanfen
de
,
Keizer Zing, die des jaers voor
boorte des Heilands elf hondert vijf- dan ftaen hooger , als 't boord van
tien begon te heerfchen, deKozinzi- 'tfchip. In deze bevind haer de knjgsten tijde van een geflootcn
ners , by de Sinefen Kiaochi genaemt, maght
voor d'eerfte reizcecnen gezant aen gevecht, beneven al het krijgs- geden zelven Keizer hadden afgevaer- weer.
,
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;

j
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:
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De

grootfte oorlogsfchepen voeren niet boven veertig (lukken zommige dertig andere twintig en tien.
:

:

ofTaiJing.
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De

zeilen hebben gene braften of
; maer een deel kleine touwetjes
die van boven den top tot

boelings
,

Al hun gefchut op de fchepen is klein- beneden toe langs het zeil vaft geder, dan dat van d' onzen en fchie- maekt zijn, en alle ontrent een vaem
aen malkandre vaft geten zommige niet boven acht pont van 't zeil
yzer: andere flechts vier, drie, twee en knoopt worden.
Zy hebben geen wand defgelijx
een. Eenige zijn gegoten van koper
,

,

,

,

gene ftaggen.
D' Ankers zijn gemaekt van zeer
zwaer hout , welk zinkt in 't water,
man die met tien, twee honderd ge- en wel vaft in den grond houd met
meenelijk meer krijghs , als boots- armen , gelijk d' onzen ; dan hebben gene anker-ftokken; van gelijken
volk.
Het geweer, dat zy hanteren,is een gene ringen maer is door het eind,
musket piek, pijl boog, fchild en dacr onze anker-ftok aen vaft is, een
zwaerd zygebruikenookflink-pot- tou.
Gene vlagge-fpel hebben dg Siten, en meenigerlei flag van vuurwerken.en ruften veele branders of brant- neefche fchepen ; maer inplaetsvan
andere van yzer.
Oorlogs fchepen, met veertig ftukken gefchuts voeren acht honderdt
:

:

:

:

,

,

:

fchepen toe.
De oorlogs fchepen zijn op een
ander htfoen gemaekt, als d'onze te
weten breed achter, gelijk onze fpieen ook breed van vogel-fchcpen
re ; hoewel voor niet breder dan
drie voet, en trekken van het midden
na vore fm al toe.
Gene kiel hebben de Sineefche
fchepen maer de bodem is heel plat.
De grootfte, zoo wel alsdekleinfle, voeren flechts twee maften, zonder ftengen , ree,ofboeghfprJeten.
De zeilen zijn gemaekt van rottings en bamboes-bladen , in dezer
:

:

die
in

,

't

een maft ftaende ter plaetfe
daer onze bezaens-maft
,
,

fchip

ftact.

De vlaggen hangen aen het een
eind van een lange ftok boven aen
de maft. Deze ftok word by een tou,
,

welk over een katrol aen hetbovenfte eind van de maft loopt , en ontrent in het midden vaft gemaekt is,
aen het
naer om hoogh gehezen
ander eind is een ander tou, om het
een eind van de ftok neer te trekken, en het ander, daer de vlagh aen
is, naer om hoog te doen gaen.
Zy voeren ook vlaggen en wimpels van de grote en fokke maft,
wijze:
Eerft word een netwerk van ge- naer uitwijzing der ncvensgaende afIpouwen dunne rottings gemaekt, op beeldingen.
In de vlaggen voeren de oorloghde grote van het zeil hier op ter aerde gefpreid vijf dik bamboes bla- fchepengewonelijk een ronde kring ;
den geleid
en eindelijk op deze en niet zoo Linfchoten getuight,
weer een ander netwerk van gefpou- drie halve manen met zeven fterren,
wen rottings gemaekt op een zel- na de Mahometaenfche wijze. D' eeve wijze gelijk net onderfte. Al het nehelftis root, end' andere geel gewelk rontom en in 't midden op en verft, en de gehele kring omringt met
aen elkandre vaft genaeit wordt.
drie en veertigh ftipjes.
De zeilen zijn met touwetjesaen
De wimpels zijn gemaekt na het
de maft vaft gemaekt, gelijk die van fatfoen van een duizendbeen , aen
onze boeiers, die t'elkens, wanneer het einde ingefneden of met twee fliphet zeil te ftrijken is , los , en wan- pen.
neer het weer by te zetten is een
Wanneer de fchepen ten anker lovoor een weer vaft moeten gemaekt pen , word het roer , (welk van een
worden. Het los gemaekte zeil word ander fatfoen is als dat van onze
opgerolt en langs het fchip geleid.
fchepen) opgetilt en binnen boord
Deze touwetjes zijn van hair: maer gehaelt, en , op het uitzeilen , weer
:

;

:

,

,

,

:

,

,

,

de kabels van rottings gemaekt.

op zijne plaetfe gebraght.
i>

z
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Een ander flag van fchepen, Koeija komfte, en waer het fchip mede gelaby die van het Landfchap lokien gehe- den is eer het noch binnen gekomen,
••

voeren flechts der- en eer iemant van het volk gefproken
en twintig, en tien laft, en is. Te weten door het hanteren en
zwenken met zekeren Staf, in vorm
hebben maer eene maft.
Een derde flag, Sampan oïcbampan van een halve piek ten halven root
geheten , hebben ooit flechts eene en ten halven zwart geverft involgende wijze. De Stierman, op het
maft ; maer wel drie paer riemen.
Een vierde Lantija genaemt, heeft flaen op trommelen en bommen , bezeil noch maft; maer word, gelijk de gint, ftaende achteropdekompanje,
galeien met riemen voortgedreven veel gebaren en kromme zinken met
gemenelijk met zeftien paer, op ieder de ftok te maken, en wonder nu over
zijde acht
en zit aen ieder riem acht zijn hooft , dan achter zijnen ruch,
man. Deze fchepen zijn lang en breet, naer om hoog, en dan weer voor zijne
en dienen tegen de zeeroveryen op voeten te zwenken.
de ftromen,die de rovers zeer onveiDan leid hy de Staf neder, en begint
lig maken
en houd de Keizer een noch kluchtiger met cl' armen en hangrote meenigte dezer fchepen, tot den tefchermutfelen.alshy deed met
beveiliging voor den reizenden man den Staf Neemt daer na de Staf weer
en koopluiden ; defgelijx heeft de op, en vangt op een nieuw weer aen.
Midlerwijle geven de ftuerluiden van
Keizer
d' aenzeegelege Landfchappen een fterke vloot oorlogs-fchepen, de fchepen die in de haven ten anker
leggen nau achting op de handeling
tot befcherming der zeehavens.
Al 's Keizers fchepen en Lantyas met den Staf
Zulx die van de fchepen , binnen
voeren in de vlaggen 's Keizers wapen, te weten, eenenDraek, met vijf de haven gelegen al kunnen verhalen wat 'er gefchietis.
klaeuwen aen ieder poot.
D' onzen willen, hoewel t'onrecht,
Wanneer een hunner fchepen uit
een vreemde plaeife of ander Land- dat de Sinefen zulx doortoveryeen
fchap komt, die te lande ftaen, kun- kracht des duivels doen.
nen aenftondi, weten , van waer de
ten, zijn kleindcr

:

tig, vijf

,

:

,

,

,

:

:

m

,

,

,

Gemeene of Heer en Joegen.
Et recht heeft ook een ieder

Aldaer zijn op zekere ftreken, te
weten aen ieder ftecn , (gelegen tien
Sineefche ftadien van elkandre,)
die tot gerijf van den reizen- loop-boden gcftelt.door wien in korden man zoo veel door menfchen ten tijdt de brieven en bevelen des
in Keizers en der Landvoogden zeer
arbeid heeft kunnen gefchieden
Sina gemaekt zijn. Byna in al de zui- gefwint overgebragt worden. Waer
der Landfchappen zijn de wegen eerft over aldaer niet vreemts noch nieus
daer na met ftenen gepla- gebeurt , of is binnen weinig dagen
geeffent
veit , ter oorzake het gebruik van door het geheel rijk verfpreit.
zich over de gemene of Heren wegen te verwonderen,

,

,

,

By ieder achtften fteen een ftreke
wagenen en peerden aldaer zoo groot
zelffte
op
van
het
een dagh-reizens vindmen gemen
niet is. Ook ziet
,

,

de hoogfte bergen diereisenovermet de
gangbaer gemaekt worden
Iteenrotfen ter weder zijde af te
houwen heuvelen en toppen der
bergen te flechten , en geÜjksdcr
aerde te maken , en dalen aen te
,

,

:

hogen
zen.

j.tot

groot

gemak

in het rei-

mene of 'slaadshuifen

geftigt (C««^,

quon en Teil geheten) tot pleifterplaetfen en herbergen voor de Landvoogden en Majeftratcn , op 's Keizers onkoften. Dan deze hebben by
een voorafgezondencn brief hunne
komfte en wacrdigheid aen d'Opzienders huur - huizen bekent te

maken

: ,

'

lan Sina

ofTaifag.

Ook

maken, met byvoegen van het getal
der dagen op dewelke zy aen ieder

zijn

,41
de wallen op vele plaet-

met vierkante gehouwen Heen uit
den grond opgehaelt en met ftene
bruggen van zeer vele bogen daer de
noodzulx vereifcht ovcrflagen zoo
fen

,

plaetfekomen zullen.

,

Wanneer een der Landvooghden
aengekomen is, vind hy aldaer alles
gereed niet alleen de fpijze maer dat de Sinefen in dit ftuk niet alleen
ook peerden, draegzetels dragers en d'aeloude Roomfche grootsheid tarfchepen zoo hy dier van node heeft
ten maer ook tegen al andere volken
want al wat hy begeert , laet hy by fchijnen met recht om den palm-tak
eenen brief, Pai in 'tSineefch gehe- te kunnnenflrijden: wantfchoon de
ten te vore weten.
Sinefen in het bouwen pracht en vaDefgelijx zijn ook d' oevers der re- lligheid der huizen voor die van Euvieren gelijk de Heren wegen cier- rope wijken
in het (lichten van üelijk opgemackt
zonder eenig ge- ne bruggen van ongemene grote, en
boomte of ander beletfel op acht met zeer vele bogen, mogen zy tegen
,

;

,

,

;

,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

voeten na aen 't water om de fchepen gene verhindering te geven, die
by ecne lijn voortgetrokken wor-

lijk uit

den.

ten.

hen op,

,

de

,

ja, overtreffen

hen verre, ge-

het befchryven van verfchcite vore , genoech is af te me-

Strome?i of ^vieren en Vlieten,
1

Nder de Stromen, die het ge- van

weft van Sina bevochtigen,
verdienen de Stroom Kiang
en Hoang of Gele ftroom,
hier inzonderheid d' eerde plaets,
eenfdeels om hunne zeer langen loop
byna door geheel 6'/«iï eenfdeels om
hunne grote waterrijkheid.
De grootfle dromen worden in
'tSineefch Kiang; maer de andere ƒ/(?
'

^

,-

genoemt.

De droom

Yattgzu- Kiang,

oivoot-

treffèlijkheids halve , AM«^bydeSineefen gcnaemt , als of men zoon der
zeen wilde fcggen, dcilt geheel Sina
in

Noord en Zuid

Sina.

De droom

Kiang vloeit van 't wede na 'tooden,
neemt zijnen oorfpronk uit de bergen Min die van d'uittcrde weder
grenzen des landfchaps \inSuchnen,
en van geheel Sina zeer verre in het
Koningrijk van S/fa» fnringen , en ten
,

1

6"«c/;«(?«, en verdeilt zich, door het
verfpreiden van zijn waterjn verfcheide takken , en bevangt het grootde

gedeelte der landdrcke Chingtingfu,
inzonderheid om en by de hoofc-ifad
Chingtu, den wijze met zijne draijingen

en bochten , dat dezelve eil.inds gewijze komt te leggen. Verandert by
de dad Sincin van name en neemt
dien van Takiang aen , en vloeit van
daer,verrijkt met 't water van eejïige
als de Lunghoa aen
kleine fcheuten
d'ood-zijde en Chocang Cin en Tatu
aen d'wed-zijde, by de dad Sui, in den
,

,

,

,

vliet Mahti.

Vloeit van daer oodwaert tot aen
de Stadt Liucheu , en word Liukiang
genaemt fpringt van daer tot aen de
Stadt Chunking , en ontfangt den groten vliet Pa, met dedelfs name vloeit
:

:

noord-oodvvaerd door dcLandtdreY.eCbunkingfucn Queicheufu en treed
bezuide de Stadt Queicheu oï Patttng,
op de noorderbrete van een en dertig
graden, uit het Landfchap van Suchuen
,

noorde met hunne voeten niet verre
van de dad G:^ei leggen.
Hy neemt verfcheide namen aen
na de verfcheide landdreken , daer hy in dat van Huquang en neemt weer
voor by, en door vloeit : word eer den naem van Takiang aen niet verre
delijk M/« genaemt, na de bergen van de Stadt Queicheu.
Min zijn hooft-bron en oorfprong.
Tot dus verre fchiet hy, met vele
Hier uit getreden fchuurt met een kolken en een groot gewelt van wagroot gewelt van water, voor by de ter,door kromme dalen, in gevaerlijke
hooft-dad Chingtu zelf, des landfchaps klijjpcn en yzelijke dcilten voort , dje
,

,

,

,

,

S

de
3

:

1 :

,
1
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de Sinefen evenwel in 't varen met
grote vaerdig en behcndighcid,gclukkclijk weten te mijden en fchuwen.

In de zede Landdreke Kincheufu
des Landfchaps van Huquang is by de

,

I

,

]

I

Begint allengs ftil'er te vloeien, daer
hy ten noorde door het Meir Tung-

';

!

vak, entreet.voorbyditmeiren
de Hooftftadt Vuchan , in het Landfchapvan Kiangft , en ontfangtaldaer
tïng

kleine dadt C/.ukiang,eQn eiland in den
Kiang, Peli geheten,dat 's van honderd

dadien. Oulinx,zoo de Sinefen fchryven, waeren het negen zeer kleine eilanden
die daer na door het aengroeien van zant en aflopen van water
tot een eenig eiland geworden
,

,

uit het Meir Poyang, daer hy ten noorde voorby vloeit , een groten overvloet van water en den naem van/v/«^-

,

zijn.

Aen de

zuid-zijde der Stadt A'/^/w^nang des Landfchaps van Kiangning,
leid een eiland, Ptlu geheten
hier

CH Kiang.

Valt vandaerinhetLandfchapvan
Nanking en niackt aenftonds beooüe
de Scadt Sofwg een eiland Sanglo
vloeit , uitgeftrekt aldaer tot de brete

:

doorvermaert, wijl niet verre van dit
eiland,onder den Stam Sung, de krijgslieiren der zuiderlijkeLandfchappen
verflagen .en pp de vlucht gedreven

,

,

van twee mijlen noordvvaerds door
het geheel Landfchap van Nanking, en wierden.
Na by de Stadt Kiangnan leid een
ten vvefle en noorde voorby de Stadt
Chancung : aen de zuidwed-zijeiland
dclandftreke7rf//'/«^NankingZ'Ai. In
fu, bezuide de Stadt A'tw^/«^, verdeilt de eenander, Tenxu.
De gele droom,den twede in grote cede
de Kiang zich in twee armen , en
^^"''^^
de
kleine
op
en
verniacrtheid van geheel Sina , in
daer
eiland,
maekt een
die daer na te- 'tSineefch Hoanq^ , is alzoo genoemt
ftadt Viibu gelegen is
gen over Nanking zich weer vereeni- na de gele kleur des waters, veroorgen. Aen de zuidwefl-zijde der Stadt zackt door de geelheid der flik of kleiTaiping, word de Aitïwg geprangt tuf- aerde: want van zijnen oorfprong af,
fchen twee heuvelen van dtn bcrgh tot aen de uitwatering in zee, ishy
Tienmuendaer hy tuflchen door doorgaens altijds door een gele flik,
,

,

]

:

j

,

dooreen poorte, waerde berg ook Tientnuen genoemt

ofklei-aerde, die hyvoortfleept, drab-

fchiet, gelijk

óm

big en grondig

naerdien deze flik,
den droom den nacm en kleure geeft niet, gelijk in andere klare
wateren, van de gront af doorfchijnt;

dat 's poorte des Hemels flort
daer na voorby Chinkiung, en einde-

word

door een groten mont

,

den
lijk,
Oceaenzelf. In den mont,lcid op een
eiland een fladt Cinkiang, gefterkt met
krijgs volk en fchepen. Ter wederzijde is d'oever doorgaends befet met
veel grote en kleine fteden , dorpen
en genuchtcn.
Van de Stadt Kteukian af , tot aen
den oceaen, een ftreke overdchondert mijlen

:

die aen

;

,

in

maer verft opgejaegt t' elkens door
den derken loop des waters na de
wijze van beken, die doorregen op,

,

den gehelen droom gelijk
menigmael by ervacrnis bevonden is;
want wanneer deffclfs water een wijle
in een vat, of pot dil gedaen heeft,
zwellen

|

,

,

|

zinkt de zeer

fijne flik in

droomt de Kiang zoo menighte op den grond
i

,

,

zulk een

dat zy by na

zacht en Uil, dat de fchepen den zel- een derde gedeelte uit maekt. Gewifven, zoo \vclvooralsindewint,mct felijk fchijnt deze droom in 'teerd
volle zeilen kunnen opvaren. Men een poel of vloeibare flik te zijn; maer
verneemt, 't is een wonder te verha- zijne grote fnelhcid en loop des walen, zoo verre landwaerdin, inzon- waters, doen anders blijken. Die dederheid in de volle en nieuwe maen, zen droom bevaren, maken het waeb en vloct en zwemt de zee-vifch ter, om te gebruiken^ met aluin daer
zoo verre tegen droom op.
in te fmijten, klaer en helder ; want
In dezen droom leggen verfcheide d' aluin,in het wat;6r getrokken , drijft
eilanden als Pequey dat 's van de wit- de flik na den gr6nd het vierde geteSchilpadt , in de derde Landdreke deelte van het v.jt raekt vol flik, die
Hoangcbeufu des Landfchaps van Hu- door hare fijntconvoeibaeris.
,

j

,

:

,

,

(juang.

I

Een

:

,

van Sïna

ofTaifing.

Een wonder, van vvaer zulk een gro-

j^^

gedeelte des landfchaps vx^i Nankinq^,
en vak eindelijk ten noorde voor by
^c^^iiiUoagnan metgroot gedruis in
zee, op de Noordcr brete van twee en

te menigte van flik of klei-aerde ontgemerkt men hem noit heeft
flaet
:

zien klaer of helder worden ja willen
de Sinefen dat dellelfs water ook in dertig graden en een halve.
De //oj»^fchiet doorgaens metfuik
den rijt van duizend jaren niet kan
klaer worden ; zulx by hen hier uit een ongeloofelijke fnclte voort dat
een fpreekwoort ontftaen is ivanneer de fchepen den flroom niet kunnen
de gekjiroom zal klaer worden : wan- doot zeilen; maer moeten door een
neer zy dingen die gelijk noit en on- groot getal van trekkers,en by na eens
mogelijk kunnen gefchieden, willen zooveel, als in den flroom A'/^»^, teuitlacchen. Wijders, de Hoang treet gen flroom op getrokken worden.
Hy is opeenigeplaetzen een halals een uitlander van buiten in Sina,
neemt zijnen oorfprong uit de zuider ve mijle, enopzommige wat breder,
Amafifche bergen anders Quenlun en en ftrekt in de lengte tot over de acht
by d'inwoonders Otunlao genoemt, hondert mijlen verre. Hy rijft dikwils
die niet verre gelegen zijn van het ten bedde uit, zet d' omgelegen lantwede hof des groten Mogols,Zd'<?rge- douwen wijd en zijdzeer deerlijk onnaemt, of van het Koningrijk Tibet ja der water, en flik.
De Sinefen befchrijven den Hoang,
wijzen degelegenis derplaetzen, en
landftreken aen, dat uit dezelve ber- met deze by na of diergelijke woorgen de flroom Ganges in Bengale : den:d'oorfprongdesflrooms//öa«i5is
de Mejon in Laor en andere gro- tuflxrhen de zuiderlijke bergen ^«ê'wte vermaerde flromen die de gewe- /««,ofAmafifche bergen,by d'inwoonlven van Siam en Pegu bevoghtigen, ders ö/«»/tf o genoemt
Het water,
hunnen oorfprong nemen. Want dat welk uit meer dan honderd bronnen
vele en grote ftromen , die na'tzui- fpringt zied boven op het Meir herdc vloeien uit deze bergen hunnen komftig uit deze bronnen. Dit Meir
oorfprong hebben, tonen de Sinefen. word Sinscieu genoemt , en beflaet
Getreden uit dit gebergte , loopt hy tachtig ftadien in 'tvierkant uit het
voor by Sifan en Tanyu een ftreke van zelve loopt door een waterleiding
over de drie hondert mijlen zeer wa- het water, enmaekteen ander Meir,
terrijk na't noordoofl:e:vloeitvan daer een weinig klein der. Van daer vloeit
allengs na 't oofte, en nader ti'/w^f, by de Hoang noordwaerd , hoewel een
de landftreke Linyaofu des landfchaps weinig na 't oofte bekabbek aenvanXé'»/;,acnhetwell-eind der grote ftonds het Landfchap van Xenf , en
ftreeft recht na 't oofte. Schiet daer
muur, die hy dicht voor byfchuurt
koninggedeelte
des
na ten noorde , voorby de zandige
een
zwiert door
velden of woeftijne
rijks van Tanju tuflchen de woefliijne
treed vanhier
Karacatay,dX\êiQTS Santo : daer na door na 'tzuide in Sina, enftortdoorhet
de woeftijne zelf, met een fnelle loop, Landfchap van Xantung in zee. Dus
en verfcheide takken na 't oofte en verre de Sinefche Schryver.
Eertijds plag deftroom Hoang ook
noorde tot de lengte van twee duizend ftadien. Kromt van daer zijnen door het Landtfchap van Peking en
loop zuidwaert na Sina, en treet op de Xantung tc lopen maer is defl"eifs kil
Noorder bretc van veertig graden en met groten arbeid , door fchrandertien minuten door de poorte Se der heid der Sinefen na een anderen weg
grote muurein Sina,tnic\\\QX. tuflchen zeer verre afgeleid om voor te kohet Landfchap van Xanfi en dat van men het wegfpoelen, door zijne overZfw/f door: valt daer na op de Noorder wateringe
der gemelde geweften,
graden
in
het
bretevan zes en dertig
die zeer breed en lang in de vlakte uitlantfchap van Honan, uit dit in 't Land- gcftrekt leggen. Evenwel hebben de
fchap van XMtHn^)ay de ftadt Cdro,daer Sinefen eenen fcheut laten blijven,
hy zijnen loop na'tzuid-oofte neemt. een kenteken van zijnen ouden loop
Stroomt van daer door het noorder dcrwaerds.
:
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het afhandelen der twee grote] Hy ontfangt op weg verfchcidevliellromen de A'/^w^ en //ö<?«^,2alikde ten in delandftrckeCA/w//»^, byde
dromen en vlieten van ieder Land Stadt LmgxKi den vlied ^ei : meer
na 't oofte, den vlied 7/ by de Stadt
fchap in 't bezonder ten tone ftcllcn.
Si
Meir
Tu//o, den vlied 7j
in delandürcke
vliet J».
De vliet Jo neemt uit het
zijnen oorfprong gelegen bcweften Puoting by de Sradt Poje den vlied
den bergh Joduen in de landftreke Kinguen : daer na de vlied In , die uic
van 't noord na
Pekingfii : vloeit van daer in des Kei- de bergen l'eko»
rontom in de
zers paleis , en door-kruid met ver- 'twcfte fchietende
fcheide gegraven grachten,bochten en Stadt vloeid, en met zijne draijingen
draijingen, het geheel paleis bevoch- hQtcihnd Peboa maekt, en eindelijk
tigt de hoven enboffchen, en maekt, den vlied Teen /jw.
Devliet71?doorrnijdtennoordede ^''''«'^'
verfcheide Meiren.
Vlitt tukeu.
De vliet Lukeu die ook Sa»gcange- landftreke Paotingfu: begint ten wefte
naemt word, begint in de landftreke uit de bergen Culeang vloeid ooft:Taitungfu des Landfchaps van Xanfi,\ waerd,tenzuide,voorbydeüadt31f,eii
uit den berg Jueny ; loopt van daer ontfangt op weg in de landftreke A««noord-ooftvvaerd en oncfangt by de //?»ƒ« den vUcd/a«.fchiet ooft vvaerts
die het door de bergen Non ten zuide voorStadt Hoaigitt den vliet He
zijnen byde Siadt Paoting, daerhy zijnwavervolght
maekt:
MeirA/««f«
loop ooft vvaerd en treed benoorde ter in den vlied Kiuto ftorr.
De ftroom Chokiang begint in het Stroom
de vefting Guei in het Landfchap van
Chokiang,
Peking, vergroot met den vliet Guei, Landfchap van Xanfi uit de bergen
die in dezelve Landftreke Taitingfu, A/^-», gelegen by dcStadt Sin fchiec
uit de bergen byde Stadt Quangchang van daer ooftwaerds door d'uitterfte
begint:doorklooftdegehelelandftre- noord-hoek des Landfchaps van Hoke Ptkingfu, vloeit ten zuide voorby nan,ien noorde voorby de Siadt A'<?,
de Stadt Paogan met een wijder kil, en treed in het Landfchap van Peking
daer hy onder een groten (tenen brug door de landftreke A««^ff« en Quangdoorvloeit,en den yYiCiCaoleungonx.- />/«2;ƒ« vloeid door het Meir 7rf/<?, in
die uit den gelen ftroom door de Landftreke C/v» //»ej^, en ftort einfangt
de grote muur in het Landl'chap van delijk zijn water in don ftroom Guei,
fchiet van daer naer indelandftreke//o-t;>w/«,by den berg
Peking valt
entenzuid-weftevoor^/ en Stadt 5/»^. Op weg ontfangt de
'tzuid-oofte,
by de Rijx-ftadt Pé-^/wg daer over C/.'o^/.?»^ verfcheide vlieten,
Deftroom ^'«fi begint in het Land- Strotm
denzelven een ftenebruggeftagcnis,
Guti.
met zeer vele bogen iteekt voorts fchap van //o«Jw,in de landftreke 6'«(fizuid- vvaerd op ten oofte voorby de hoeifn aen de weft zijde der Stadt, en
Steden 7«»^ir» en 7««^c/«, daerhy het vloeid ten noorde voorby dezelve.
treed van daer in het
water van den vliet To en Pe ontfangt, ooftwaerds
en heeft eindelijk zijnuitwateringin Landfchap van Peking , vloeid na
na 'tnoord-oofte, tulfchen de grenden zee-boefem Sang.
Vliet Kiuto.
het
Landin
zen
neemt
des Landfchaps van Peking en
Muto
De vliet
fchap van Xanfi uit het Meir T/eM,icn Xantung: ontfangt byde Stadt I/«de zuid-zijde der bergen C/»/;i , zij- cingdts Landfchaps van Xantung, het
vloeit ooftwaerd water van de vaert en Jun ca delandnen oorfprong
voorby de fteden Tai enKiecbt ,Ó3.eT (Ircke Hokienfu den ftroom Chaohang,
nazuid-waerd ontfangt op weg den en ftort eindelijk by de krijgs-vefting
vliet Luijü, treed benoorde de Sradt Tiencin met den Kiuto in dezee boe//f«'/'/Mj5 in het Landfchap van Pf^/w^^
fem Sang. Een zonderlinge eigenwelk hyby na geheel ooftwaerd door- fchap bezit het water van deze vlied
fnijd, te weten ,door de landftreken terplaetfe, daerhy de gegrave vaert
Chintingfu, Paotingfu en Pekingfu, en Jun ontfangt gelijk d' onzen, gezon(lort eindel jk by de krijgs veftingh jdcn aen den Keizer in gezandfchap,
Tiencin met den ftroom Guet in zee. tot tweemael toe bevonden hebben:
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,

weten n egen flokjes in den zelven StzdtCaoping en vloeid ooftwaerd in
gefmeten drijven, na een weinig in- het Landfchap van Honan daer hy
leggens, zes daer van na'tzuide, en zich met den vlied Ai vereenigt.
Tan is rood gezeid want dcftclfs
drie na 't noorde op weg ontfangt de
Guei verfcheide vliecen,als de Si,Chang, water is bloedrood van verruwe;
Ki Ming en Fu. De Si begint uit den hoewel het, zoo deSinefenfchryven,
berg Cu, benoorde deStadtC«, inde eertijds zeerklaergeweeftzy maer
landftreke Changtefu, desLandfchaps heeft, zoo men zeid, die rode kleure
Hofjan : vloeid door de landftrcke van het bloed van zekeren getrouwen
^a»gpi»gfu, bezuiden de Stad Quang- Landvoogt, Pegenaemt bekomen:
te

,

,

,

,

:

:

,

;

,

wijl dees zich zelven aen zijnen oever
/>/»^,ooll:waerdnaden Guei.
vliet
De ChaHg begint by de Stadt Lugan, om'tlevenbragt.
Chxng.
yjj. (jg naby gelegene bergen Sin , in
De y\ved)ang cnjo beginnen no ord- vUete»
lietLandfchapvan Xanji : vloeid van waerds uit de bergen der landftreke -^""^'"J"dacrdoor hetLandfcliap van Honan, Junping : vloeien door dezelve na
benoorde de Stadt Changte en ver- 'tzuide ; maer vereenigen zich by de
volgens in den Guei. Op wegh ont- Stadt Vuning in eene kil die, beoofte
fangt de Chang by de Stadt Luching een de krijgs-vefting Tu , in de zee-boekleinen fcheut, die uit de bergen Zi/f fem Cang ftort.
zijnen oorfprong neemt.
Door dezelve landftreke vloeien f*«"» i" '»
Cie.
mut uing.
De vlied Al/z/^begint benoorde de twee andere vlieten, / Ten Cie : d' eerStadt Quangpng
en neemt zijnen fte begint boven de landftreke Pekingloop zuid-ooftwaerd na den Guei.
fu, uit de berg Petan : d' andere uit
De lu begint in het Landfchap van ooftTartarije, buiten de grote muur,
rlitt Fm.
Hottan in de Landftrekc Luganfu , be- daer hy zich in twee armen verdeelt
noorde de Stadt Liching en loopt d'een Hing en d' ander Hoang. De
door het Landfchap Honan
de vUeten T en Cie maken by de Stadt Lo
,

,

,

,

,

,

,

m

Guei.
vliet Ki.

De

vlied Ki begint met verfcheide

takken 'móehndhrekeGueiboei, des
Landfchaps van //^^/^ïw, inzonderheid
uit de bergen Sumei en Choa^aMg.-yloeït
met eenen tak voorby de Stadt Ki,
en loopt van daer noord-ooftwaerds
in den Stroom Guei.
vliet Hoei.
Dc vlied Hoei is eigen aen het Landfchap van Pingjan^'u , neemt zijnen
oorfprong uit de bergen Vanguo by
de Htdidz Je ebing en vloeid van daer
na 'twefte, bezuidede Steden///^,
Vanciven
Lincin en Pu , daer hy in
den Gelen flroom valt ontfangt op
weg ten noorde den vlied Kiang.
viirt i.s.
De vlied Sin , die de landftreke der
Stadt Cf desLandfchaps van Xanfi bevochtigt en ten dele omringt, neemt
zijnen oorfprong uit de landtftreke
Pingyangfu , benoorden den bergh
Mien : vloeid van daer zuid-waerds,
en valt in de Landtftreke Hoaikingfu,
beooften de Stadt Vucheu , in den
Gelen ftroom.
viet Tm.
Dc vlied Tan doorfnijd een gedeelte der kleine landftreke Ce, desLandfchaps van Xanfi , begint benoorde de
,

,

,

:

,

een eenigekil, en vloeien door den
zelven in den zeeboefem Cang.
De Guei een edele ftroom en an- Stroom
Guei.
der van den ftroom Guei des Landfchaps van Peki»g,hegint in het wefter
gedeelte des Landfchaps van Xenjr,
in de landftreke Linyaofu by de Stadt
'Gueiyven,\oo)^l\2in daer bochtig zuidooftwaerd, door de landftreken C««^cbangfu Fungciangfu en Siganfu ten
noorde voorby de Hooft-ftadt Sigan,
daer hy den vlied King ontfangt, en
ftort eindelijk zijn klaer water in den
drabbigen Gelen ftroom, by de Stade
,

,

j

,

j

I

,

i

\

I

1

,

,

Puching

,

in

dcL^nddrekc Siganfu.

vlied King verfpreid zich met
verfcheide takken , als de vlied Kin en

De

vHet King.

Hoatin g,door de landftreke Pingleangfu ; ftroomt ten wefte voorby de Stade
Pingleang zelf van daer na 't oofte,
voorby de weft-zijde der Stadt King
daer na zuid\vaerd,en ftort eindelijk
beooften de Hooft-ftadt i'/^<?« in den
:

ftroom Guei.

De

vlied Yao

neemt zijnen oor-

fprong uit Sifan anders Priefter Janslund oïTihet, vloeid ten zuide door
de landftreke Linyaofu, en fchiet met
,

1

een

vliet Ya<>.

,

Befchryving dei Xeizer rijks
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een groot gedruis van water , gelijk begint uit de bergen Kkuu ftroomt
een donderflag, noord- waercs ten ten wefle voorby de Stadt Paogan en
noorde voorby deStadt Linyao zelf, Jerigan, en ftort niet den vliet Vuthig
en valt ten lefte vergroot met den in den Gelen ftroom. Het water van
vliet Tahia by den berg C'iexe in den den vliet A'/fw;o wort gezeit zoo licht
te zijn dat geen hout noch fchip daer
Gelen üroom.
Stroom Hoop kan drijven
van
ander
maer zinkt aeneen
Hoang,
De flroom
ftonts
foo dra het daer op komt.
den voorzeiden groten ftroom Hoang
neemt uit den berg Taife oivlum, in na dengront, niet anders byna, als
delantftreke Kingyangfu, zijnenoor- of het llechs in de lucht gefmeten
vloeit van daer na 't zuide wierd.
fprong
De vliet lo vloeit ten zuide voorvoorby de Stadt Homg en vereenigt
zich met den ftroom Kinghy de Stadt by de krijgs-ftadt Xancheu na 't oofte,
en vereenigt zich bezuidc de vefting
lungiven, in de landftreke Stganju.
Witten
De vlieten Tung, Guei, Puon Ping en Culang met den vliet Hoanting Irsrrung,Guei,
y
yloeien door de landftreke liotg- komftiguit het koningrijk van Tihet,
Puott, Ping,
j
die beide door een zelven kii in den
fiie alle hun water in den
w u.
y^^gfi*
Gelen ftroom ftorten. Hoc verre de
ftroom Cwf/ftorten.
Stroom
De ftroom Han of 7«»^c-^^» begint vliet lo na 't wefte fpringt i vintmen
Hm.
in de landftreke cungchanfti,\üx. de ber- by deSinefen niet aengetekent.
De vliet To vloeit by de Stadt Chang
gen cheuchi, vloeit door dezelve ooftkieu
entreetin
in de landftreke Cinanju
,
en
daernazuidwaert,
waert:
doorneemtzijnen
oorfprong
Hy
uitdennaby
de landftreke Hanchungfu.
klooft inzonderheit de landtftreke gelegen berg Hojien.
De vliet Ci neemt zijn begin uit de
H,mchHngfu , met twee takken , een
Fttng
vaert
be/«« in de landftreke TeMcheufu,
Stadt
oofter, die boven de
gint en een vvefter herkomftig uit de vloeit door dezelve noord-ooftwaert,
bergen ontrent de Stadt Minchru. endoor de IzntÜreke Ci»anfu, boven
Daer na vereenigen zich beide deze de welke hy zich in twee vlieten vertakken, en vloeien zeer wacer-rijk en [deelt, d' een de noorder, end' ander
bevaerbaer te fcheep.onder den naem de zuider Cing geheten die beide
7d»,zuidooftwaert,en treden door de hunne uitwateringh in den zee-boelandftreke Cingyangfu 'm het Land- fem XaKg hebben. Op de verdeiling
fchap van Huquang. De //jw vloeit van ontfangt hy den vliet Mingto , die
daer door de landftreken Siangyanfu ten wefte uit den bergh Minxe enten Chintïenfu, en ftort eindelijk, na het ftaet
De vUet fe» vloeit door de landafleggen van een langen weg zijn water in hetMeirï(?»c-/;/,enin den ftroom ftreke Vencheiiju en begint by de ftadt
vloeit van daer voorby de
Kiang, by de Stadt Hattyang. Verfchei- Taigan
de vlieten ftorten hun water in den fteden hiingyang en Vengang en ftort
ftroom Ha». De vliet Guei vloeit uit de by de ftadt Cining, bewefte het Meir
bergen /<? door de landftreke Sigan- iVrf««^»(^,indevaert/«».
By de ftadt Suxui begint de vliet
fu en Hanchungfu in den zelven.
Devhet r«^/«^^ vloeit uit de bergen 6'«: fpringt weftwaert en verdeilt zich
Ifiet Vudoor de in twee armen, (d' oofter is Fang geting.
ontrent de Stadt Ganting
landftrcke/ew^^iï»/^, zuidwaerd voor- naemt,)tuftchen welke de ftad Kooheu,
by de Stadt Cingkien , en ftort by de eilants gewijze gelegen is. Beide deStadt /f »fi'<i«^ vereenigt met den ze armen vereenigen zich weder en
vhetA/fwjo, in den Gelen ftroom. Hy ftorten door eenen kil, vermeerdert
wort by deSinefen gemeenlijk d'on met het watervan den vliet /<?, inde
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VlietiH

L^tiiifchaps

van Xanturjg.

Vliet XO.

Vliet Ci.

,

,

,

j

,

,

}
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Vliet Ven.

,

,

,

i

,

vliet Su.

,

,

,
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(
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genoemt,

ftantvaftige

om

dat

hy

in

het vloeien over de zandige watten
nu zeer laeg, en dan zeer hoog is.
,

yiiet Kie-

""'

De vliet Kiemo vloeit door dezelve
landftreke van 'tzuide na 'tnoorde,en

zelve vaettjun.
Devhet Pelang neemt zijnen oorfprong uit de bergen, by de ftadt J/»-

inde lantftrcke Cinanfu ; vloeit
noord-waerd, dooc de laadftxeke C/;«tai

,

cheu-

Vliet

lang

Te-

van

Sitia

r/?(?«/i/,en{iortvoorbydeftedenC/^a»-

\

den zeeboefem
Xang. Op weg vloeien in den zelven,
aen de wefl-zijdc, de vliet Hoaoquei en
Chi : aen d'ooit-zijde, de vliet Si.
De vliet Kiao vloeit vanhetzuide
ten noorde, te midden door de land
llreke Laicheufu,voorhy de Stadt Pingïu, en Hort, beweilen de vefting Haico
/(Tff^, in den zeeboefem Cang. Kiao is
glo en Xeuiptam

,

'm

Kim.

zoo

veel gezeit

,

De ftroom^d'/ doorklooft de lantken.

I

met

Stroom

verfciieide tak

Hy fchijnt zijnen

oorfprong te
bewefte de
,
Stadt Hiu: vloeit vandaerooftwaert,
daer na zuidvvaert,door dezelve landftreke, tenweften voorby de Steden
Hianching en Xinkien en treet door de
landftreke Fungyangfu in 'tLandfchap
van Nanking : daer hy van name verandert,en dien van Ing aenneemt valt
eindelijk zuidwacrt in den vliet Hoai.

nemen

des lijms,

als vliet

i^7

ofTaifing.

flreke Caifungfu,

.

rliet

,

uit het

Meir

Si

,

:

om zijn drabbig en

lijmigheit des wa-

De vliet C/« begint in de landftreke

ters.

De

fV<^/

&

de landftreke Caifungfu uit den bergju/ing, benoorCincheufu,hQnoomcêLtSiidiMung,\\ii d-Q de Stadt/« . vloeit van daer ooft
den berg TapienModt van daer noort- waert, tot aen de Sisidtjenling: daer na
waert , door de landftreke Laicheufu, zuidvvaert en huwt zich met den
voorby de Stadt Caomie,tï\ ftort in den ftroom Quei.

vliet vi

vliet ri begint in

,

|

,

\

|

zeeboefem Xj»^. Deze vliedt wiert
De vhet/// neemt zijnen oorfprong »'/'«>.
met
op
gevulde
uit het Meir Quanchi'ng gelegen bedoor zeker Hanfm
vvaer door hy vvefte de 6tadty« daer liy zich
zand-zakken geftut
met
een groten neerlaeg onder den vyand den vliet "Szenul vcreenigt vloeit van
baerde.
daer, door delantftreke>, ooft waert,
De vUet 2" of Su begint uit de ber- daer na door denoort-zijdederlantgen bewefte de Stadt Kiu der land- ftreke Nanjangfu : kromt endelijk zijftreke Qncheufu en bezuide de Stadt nen loop door de hndürekejuningfr
Mungin vloeit zuidwaert ten oofte na 't zuide,en valt in den flioom Hoai,
voorby de Stadt T: treet in het Land- by de Stadt ^«j»^.
Ichap van Nanking en valt in de vaert
De vliet Xeleang ontftaet in de lant- 1?,'/ xtftreke Honanfu
Jun, benoordeden Gelen ftroom.
bezuide de bergen '""'^
De vUet Hucu ontftaet ten wefte uit Xejang , vloeit van daer zuidwaert,
den berg Z/^jbenoordedeStadtPö, in aen de weft-zijde der lantftreke cai(

,

^

:

i

;

:"

vliet

X

of

Sn.

,

,

,

,

,

I

,

Vliet HttcH.

de landftreke Tungchanfu : vloeit ooft- 'Junafa, en vereenigt zich, op het inwaert op, en komt bezuide de Stadt treden in de lantftreke Iuningfu,met
Jangco der iandftrcke/É-«c/.'^«/^, in de de vhet lu.
Door de lantftreke ^(?i/f//< vloeien stromen
vaenjun uit. Beooften de Stadt C^o
vliet
Lui,
Su,
Meir
de
en deftromen/'/f«, te vore befchreven,
vloeit uit het
f^'^,^;"
C/a en //ö^«^ of Gelen ftroom.
fchiet na't zuide in den Gelen ftroom.
viiften des
Dc vUeteu Kinxui ,Pa,Ju, Xeleang,
De vliet Ciu begint in de lantftreke '''"' ^"'"
Gele
den
en
ftroom,
c^/>;/^/«, bewefte de Stadt c/Wif«.tTnonll ^^^"'<^^» ^^^ '
doorfnijdcn de landftreke ^aifungfu. vloeit zuidwaert door de lantftreke
^r//«;K/»De vliet Ai«x«/ komt uit den bergXi?)'- ^«i'/>y«,bezuide voorby de ftad^«aang, der landftreke //ö»^»y«, en vloeit /É-zdaer na ooftwaert: weer zuidwaert,
ooftwacrt door Caifungju, in den vliet bezuide den berg Tang en treet by de
Pien
De vhcdt Pien neemt zijnen Stadt 7^(7«^.vtT«, inhetLandfchapA'j»begin uit den gelen ftroom in de land- king,cn aenftonts in den gelen ftroom.
ftreke caifungfu
bewefte de Stadt
De vlieten Lo en Ganyang, anders ^'''"'" ^'
Hoin : vloeit ooftwaert, ten zuide ook /'o« geheten, vloeien voorby de "^„^'"''
voorby dc Stadt C^i/«wg.- van daer na StadtZ/«, duikt aldaer onder d'aerde"*^"""^
't zuid oofte, door de landftreke ^«(fieenigeftadien verre, maerkomtaentefu , ten wefte voorby de Stadt Ning- ftonts weer te voorfchijn.
ling
treet door de landftreke FungDevliet Ai ,diedelaRdftreke;yö.7i- vliet Ki.
jangfu,'\n\\&t'Lznóic\\:i^yAr\Nanking, kinfu doorfnijt komt uit den bergh
en ftort by de Stadt Lingpi weer in Vanno, duikt van daer onder d'aerde
den Gelen ftroom.
en maekt aenftonts het Meir r<iv<?.!
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hier uit vloeiende,

word de

vlied

gcnacmt en vlocid ooftwaerd
,

in

O

ten weftc voorby de Stadt N/uk/a»g
met den vliet ToyuMg, herkomftig uit

den

de landftreke Tungchiien die een anderen tak by de berg Loking ontfangt,
gekomen uit de landftreke Chintufu.
De Chu, dus water-rijk geworden,
vlied Y begint by de Stadt Luxi, uit de
zakt
ftord
na 'tzuide, en neemt den naem
en
ooftwaerd,
bergen Ia -.vloeid
van
of
Cbung
aen vervolgens door de
Co,
by de Stadt Honan in den vlied
landtftreke Sincheufu , eindelijk na
Lo.
't oofte , door de landftreke der Stadt
komt
of
vlied,
edele
Delo, of C(7, een
Liucheu
en ftort bezuide de Stadt //oberg
uit de landftreke Siganfu uit den
kiang
in den ftroom Kiang.
Lo, des Landfchaps van Xenfi vloeid
De
vliet CZ'«, isgemenclijkdcvliet
noord-ooftwaerd,
van dacr noord en
der
perelen
genaemt om het flikden
hy
bcooften de Srad/««^»/«^,daer
keren
der glinfterende lichten des
vhed //iz'<?«/;« ontfangt, en vereenigt
zich eindelijk by de Stadt Honan met nachts in den zei ven , die by de Sine
den vhed T : vloeid van daer met den fen voor karbonkelen of dierbare gefteenten gehouden , en Jeming gezelven in den gelen Stroom.

gelen ftroom.
v.itienchan
Doot dc landftrekc Honanfu vloeien
'^
De
f!Z:? de vlieten chan, Kien, Co oïLo, en T.
Lo,enT.

,

:

vlied

Co

Lo.

,

,

,

,

^

,

VUeii

Kien.

De

den berg noemt worden, dat

vlied Kien begint uit

Pexe , bezuiden den gelen ftroom
vloeit van dacr ooftwaert in den vliet

De vliet Kiang

,

's

nacht-üchters.

die van

't

noorde na

yHedKiani.

'tzuide de gehele landftreke Chingtu-

Beoofte de Stadt Hona» ftroomt /«doorfnijt, onder den naem van Ta
kiang , vloeit zuidwaert
ten wcfte
de vUet Chan na't noorde.
vlieten Xo of
en
ten
Pie
voorby
de
Mien
ontfangt
Stadt
De vlieten Yo of Pe Tan
Te, Tan, Fie
en Hoxi.
Hoai vloeien met hun begin door de oofte de vhct ro/«K^ enverdeiltzich
by de Stadt >S'/>7/^»^ in verfcheide taklandftreke Nanyangfu.
vlied ^'"f
ken , die om en by de Hooft-ftadt
noorDe vliet P^^ofro begint in 't
Xo.
den dezer lantftreke,uit de bergen Yu: Chingtu met vele bochten en draeien
vloeit na 'tzuide en trcet door de in malkandrc vloeien, en de Hooftin het Land- ftadt en 't omgelegen gevveft eilandslandftreke Cingyangfu
fchap van liuquang ftort ten oofte gewijze omringen. Een dezer takken,
voorby de Stadt Quangboa , en acn- bezuide de Hooft-ftadt , word Kin
genaemt, gcmenelijkook deDamasftonts in den ftroom Tunghan.
de
vliet, om dat deftelfs water de zijde
beweften
De vliet Pie begint
Stadt Yu vloeit zuid-waert en veree- in het waflcn een wonderlijken glans
nigt metdenvhct Pe, op de grenzen byzet: eenander, meer na't wefte, is
Che genaemt, ook Ho.inglang dat 's gedes Landfchaps van Huquang.
vlied Tan.
Devliet7l7« begintaen de weft zij- le Draek: want men zeit in den zelven,
de der Stadt iVa//;ij»j^,fchict van daer onder den Stam //<3«, een gele Draek
zuid-ooftwaert, ten zuide voorby de gezien is. Deesfchietna tzuide, door
Steden Checbuen en Sinye , en ftort in de landftreke der Stad Muicheu en Kiating,en ftort eindelijk,by de StadMwiden vliet Pe.
cheu
de
noorop
in den Stroom Kiang oiTakiang.
vlied Valu.
begint
De vliet Palu
HuDe
van
vliedt Lungcboa vloeit uit de vlied Lungder grenzen des Landfchaps
na cboa.
quang fchiet noord ooftwaert in den landftreke der Stadt Muicheu
ftroom Hoai , beoofte de Stadt Qi<ang. 'tzuid-wcfte ten wefte voorby de
Vlied SienDe vliet Sienul ontftaet uit den Stadt Gueiyven , en ftort in den Che
nul.
berg Ki by de Stadt Tenfung der land- of Cin.
De vliet Cin begint uit de bergen Vlitd Cin.
ftreke Honanfu loopt van daerzuidverlandftreke l^acbeufu.-vloeïz
en
Cingfing,dcr:
landftrcke/w
weftwaerd in de
cenigt zich met den ftroom/« be- zuidwaert door dezelve lantftreke,
beoofte de Stadt 7 Jt7.»f« daer na door
oofte hetMeir Quangthing.
llied Chu.
landftreke
die van Kiat/ng, en eindelijk bcwefte
Cbu
de
begint
in
vliet
De
Vlieten des
Ginxeu,
de
Stadt Kiat/ng , daer hy zich met
Landfchaps Cbintüfu , bezuide de Stadt
Dxn Suvloeit zuidwaerd door dezelve , en den vlied To oiTatu vereenigt.
r.

,

:

.

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

chutn.

De

::

1

va»
vliet

Cho-

De

S'ina, oftaifing.

I4P

vliet Chocung begint inde land-

oofte voorby de Stadt Tungchuen:
den berg Go- kromt zich van daer na 't oofte, door
w«/.vlocit door delTelfs zuidergedcel- de landftreke Chunkingfu al waer hy
te,cn van daerdoordelandftrekevan zich by den berg Pu^mtx. den vlied
Kiathtg in de Stroom Takiang oÏKiang. 7</vereenigr.
Gedenkvvaerdig is deze vliet by de SiDe vlied Chuen begint uit de bergen, vliet chue»,
nefcn over den wondcrdact die ze- benoorden de Stadt Quanggan in de
ker vrou zou gebeurt zijn want dees, lantftreke Xunki}igfu,\\otiX. zuitwaert:
onder het wandelen aen den oever, ten wefte voorby^de Stadt Ouanggan
zagh in 'twatcr een dik bamboes-riet, meer na 't zuide, ten wefte, voorby de
waer uit zy een geluid hoorde en Stadt Gochi en ftort op het einde der
vond daer in getrokken uit het wa- landftreke in den vhed Sung oï Sihan.
ter, een kint, welk zy naer huis bracht In den zelven zijn zes-en 'dertig fterenopvoede. Niet lang daer na wierd ke water-vallen daer het water met
dit kint Telang genoemt , en rechte groot gedruis en geraes afvalt.
De ftroom Sung, anders Sihangt- stroom
aen dezen oordt , aen de wefl-zijde,
Teleang
Koningrijk
op.
noemt,
het
begint in het Landfchapvan ^''"^•
De vlied TooiTatu vloeidnaerhet Xenf, op de noorder brete van zeven
Koningrijk van Sifan , en is gelijk een en dertig graden vijftig minuten aen
tak afgeleid van den flroom Kiang, d' ooft-zijde derkrijgs-ftadt Mincheu
en gegraven door bevel van Keizer vloeit van daer zuidwaert,en treed op
Yu, om het overvloeien desftrooms de noorder brete van drie-en dertig
graden veertig minuten in het LandA/d«j^ te beletten.
De vlied Chexui befproeid de zuid- fchap van Suchuen, door de landftreke
wcft-zijde des Landfchaps Suchusn, Paoningfu ten wefte voorby de Stadt
fchiet na'tnoord oofteenvaltaende Zangki , daer hy den vlied Tung ontweft-zijde in'tMeir Mahu. Een wei- fangt, gekomen uit den berg Xeyen:
nig noordelijker vloeid de vlied Lu, daer na voorby de Stadt Paoning : vak
en neemt een zelven loop en uitgang. eindelijk in dchnddrekeCbungkingfu,
De vlied Pa neemt zijnen oor- en vcreenigt aldaer by den berg Tu,
fprongh uit de noorder bergen der met den vlied Pa en feu, die alle in
welke hy be- den ftroom A/ang ftorten, by de Stadt
landdreke Paoningfu
vochtigt vloeid tenooftevoorbyde chungking.
De vlied Xe begint uit de bcrgen,be- yiiet xe.
Stadt Pa,óxQ hy den naem geeft treed
van daer zuid-waerd door de landflre- wefte de Stadt A/en vloeit van daer
ke Xunkifigfu,en ontfangt by den berg zuid-waerd door de bergen Tapa,
Johoan den vlied C/;^/ by de Stadt Ta- en met verfcheide bochten beoofte
cho, den vUed Lin : by de Stadt Kiu, de Stadt Lenting en Xehung : treed
den vlied Th en vercenigt zich in de zuid- ooft waert door de landtftreke
landftreke Chungkingfu by den berg van Xunkingfu en vereenigt zich aen
7« met de flroomen Siban of Sung en deiïelfs zuid-einde met d^ïv vhed SiFeu, die alle door een zelven kil, bc- ban oï Sung.
in den
Dcvlïed Xewuen o{ Heng, herkom- 'vliet xezuide de Stadt Chungking
Pa
De
vhed
ftig
uit den noord wefte , vloeit door '"""' "^
flroom Kiancr ftorten.
'"^'
word alzoo genaemt, dewijl hy met het zuider gedeelte der landftreke
zijne bochten en draijingen het Si- Siucbeufu , voorby de zuid-vvcftzijde
neefch teken
byna verbeeld, w'elk der Stadt Siucheu: hy ftroomt met een
Pa genoemt word , en betekent, 't is groot gewelt van water en fterken wagenoeg.
terval de klok genaemt dewijl die
het
noorin
/fwbegind
een klok bromt en met een groot
De
als
droom
Strotm Ten.
Suchuen,
geluid weergalmt.
der gedeelte des Landfchaps
aen de
Eindelijk ftort de Xemuen in den
in de landtftreke Lu^gganfu
zuidweft- zijde der Stadt Lu»ggan: ftroom Aiang. Aen de ooftzijdc vloeit
vloeid van daer zuidwaerd door deze, door dezelve landftreke de vlied Cinen de landftreken Chingtufu , en ten gy , en valt in den Aiang.
eung.

ftreke van KiuTigchoa uit
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15-0
vliet

De vlieten C/»^ en tofiang doorfnij-

Cin^

en Tofiang

.

fprong uit den berg Tahung vloeit van
,

den de landflreke^«f/f^É'«/«: deerde daerzuid-waert, tenooftevoorbyde
neemtzijnenoorfprong uit het Meir Stadt Sui, en (lort, vergroot met den
Cingyven en valt vercenigt met den vliet Tuen , aen de vveft-zijdc en met
vlied Tofiang, die uit het Meir cien- andere, aen d'ooft-zijde., uitliet Meir
,

,

,

^i«^komt, en eenzelven loop neemt, Tungmung, ten vveftevoorbydeüadt
indcnflroom AA7»^,beoofledeStadt Tegan vereenigt by de Stadt ]ungQueicheu. C/«^is heldere vlied gezeit, »j«»^ met den vliet Hoan herkomftig
om dat zijn water boven al andere uit het Meir 7"«»^w««g en valt, onder
den naem van Hoan , in den droom
vlieten dezes Landfchaps helder is.
De vliet Tahoa vloeid door de zuid- Han.
llit Taho».
De vliet Ki vloeit door de landftrezijde der lantdreke cA«w/^/»g/«,lpnngt
noordwaerds, ten wede voorby de ke//od'«^c/7if«/^, uithetMeiri7/jtr«,ten
Stadt rulung , en valt in den droom wede voorby deStadt Kt, endortin
K/ang, op de wed-zijde der Stadt den droom Xw»?. De zelve lantdreke wort doorfneden met twee andere
Cbangxeu.
lliet Kiu of
De vliet Kiu oiKiukiang,htgmx. met vlieten Hi en Lung(iang die beide,
Kittkiang.
twee takken, metd'eengenoemt Pi- .herkomdig uit den noorde , in den
niao , in het zuidcr gedeelte des Land- zelven Kiang vallen.
Devhet Mie vloeit door delantfchapsvan^^f/c/;^«, bewede de Stadt
dreke
Yocheufu, en neemtzijnenoorLukeu, met d'ander inhetLandfchap
Suckuen bezuiden den berg Tuyung: fprong uit den berg T/^wZ'o ; fchiet van
vloeid van daer noord- oodwaerd,daer noord -wedwacrd inden vliet
langs de zuid-ood zijde des Land- Siang , en door den zelven in den
fchaps van Suchuen : daer na noort- droom Kiang.
De vliet Lieu begint uit het Meir
waert, en valt in delanddreke chunSi.2i<ix.cbangxcu
in
Pexa
welk vier vÜetcn uitlevert
kingf'u bcoode de
den ^toom Kiang. Op weg vloeit in vloeit noordvvcdwacrd door de landden Km benoorde de krijgs-dadt dreke Chanxafu en dort in de landó.Q\\\Qt Nanyang ; en in de ürekejocbeufii in den vliet Siang.
Pinicbai
landdrekc Vunkingfu, de vhet U, h&De vliet Mie/o ontdaet uit de zamenkomde van twee vlieren, de Lieu
noorde de Stadt Penqxiii.
Vlieten de.'
De beek Han vloeit door de noort- enC/^zö, herkomdiguit delanddreke
Lau.ijch.-ifs
zijde der landdreke '.'ucbanfu en dort Paokingfu : vloeit ten wede voorby de
•van Hhquang.
bewede de kleine Stadt P^ucban in Stadt S/angijn en dort in den vlier
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vliet v.uio.

,

,

Heek Kan.

.

,

Ha» Taoboa of Siang. De Mielo ontfangt
op weg een anderen vliet Can, gekois boven maten kout, tempert, zelfs
de
lucht
waerom
men uit het Meir Pexa. De vliet Miein de honts-dagcn,
de Koningen aldaer over den zelven lo is hierom vermacrt, wijlhyoorzacen lud palcis doen bouwen hebben, ke van zeker feed geweed is 7«o»«
tot een woonplaetfe des zomers, te- bydeSinefengenoemcwelkmctgrodeni<r/^«^.

Het water des

vliets

J

:

,

1

1

Vliet

Jo.

ten toedei , gejuich en vrolijkheid,
den vijfden aag der vijfdcr niaenr,
door geheel 5/;wgeviert word, tergedenkcnis van zekeren vromen en
trouwen Landvoogt die zich in den
De vliet 6'«/ neemt zijnen oor- vliet Ai/é-Zo over hals over hooft dorte
/prong uit de bergen, beoode de Stadt en verdronk.
Tangxc.n cn loopt noort- wedwaert
De vliet Siang neemt zijnen oor- vim
in den droom Kiang. Door het zui- fprong op dezamen-palingenvanhct
der gedeelte dezer landdreke vloeit Landfchap Huquang , en dat van
een ander tak,die mede in den droom Quangsi uit den berg Siang : vloeit
A'A7»^uitwatert.
noordwacrd door de landdreke lunDe vliet cba verdeilt de gehele lant- cbetfitc voorby de Stadt /ungcbeu zelf,
dreke Teganfu neemt zijnen oor- daer hy ten wede den beek Tu ont-

gcn de grote hitte.
De vliet yo vloeit uit de bergen,gelegen bezuide de Hooit-dadt Fucban,
en fchiet noordwaert midden door
de Stadt, in den droom Kiang.

j

:

j

,

Vliet Sul.

,

i

,

,

1

Vliet

Ch».

,

j

,

!

'

I

fangt

siaï^

van Sina
fangt treet uit deze lantftreke, in
die van Hengcheufu , vloeid daer na
door die van hungxafu , daer hy ook
:

ofTaifwg.

y^j

ofpylaer hebben doen oprechomhetvaertuig zoo lang daer

re zuil

ten

,

wefte voorby de ftadc Siangyn vereenigt aldaer met den vliet Tahoa:
maerbehoutden n-xtmvzn Siang, en
vloeid door de landflreke T'ocbeujn , in
den flroom Kiang. Zijn water is zeer

aen vaft te macken ter tijt toe, zy
zich van alle nootwendige behoeften, totd'afrcize, voorfien hebben;
want onmogelijk was anders, tuffchen de zeer rouwe bergen, de fchepen in den fterken ftroom tegen te
houden.

klaer, gelijk kriftal: zulxalde (leen-

De vliet ching kom t uit de bergen,

en keien fchoon zeer diep onder
water , zich op den gront vertonen.
De vliet Siao begint uit de bergen
Kkny, aen den zuyd -weftzijde der
ftadt Ningyven vloeit van daer dicht
voorby d'ooflzijde der Stadt lung-

beoofte de Stadt A?o,^/»g vloeid ten
noorde voorby de Stadt Hencheu en

dtn.

naem van Mielo aen neemc

,

ten

,

tjes

viict siao.

,

,

,

,

,

vUet chir>g.

,

,

ftort aenftonts in

den vliet Siang.
De vliet ü begintuitde bergen der
Szzdjung, en loopt voorby d' onderhorige Stad Changning.
De vlied Lang anders Tven en

vliet

u.

noorde met den
vliet u«g.
Onttangt op weg,benoor- Kin genoemt neemt in het landfchap
de de Stadt Ningjven, tenwefteden van ^«e/r/;(?« zijnen oorfprong, bezuivliet Cin en beek Xu , en ten oofte de de krijgs ftadt Tapoig , en word
aldaer Tiechung genoemt
êien beek Hoang.
vloeid
viieteit
De vliet Ch/»ghiani^ en Ciencieu noord-waert door de landftreke SmmCmc'üi vloeien van 't zuide na 't noorde door tienfu : daer na ooft waerd door de
de landftreke CienchL ufu daer na ver- landftreken Chinyuenfu en Sucheufu, en
eenigt met elkandre door een zelven treedt in het landfchap van Huquang,
by de Stad Yven: valt van daer, noordkil, noord -weftwaerd door de landooftwaert,door de landftrekeA/w/)^».
flreke Hengcheufu en Horten hun water in den vlied Siang.
fu en Chantefu , en eindelijk in hec
De vliet Lofeu komt uit de Noor- Meir Tungting.
Vliet Loftu.
De vliet Xin vloeid aen d'ooftzij- vliet xin.
der bergen der landllreke Chanxafu,
vloeid ten zuide voorby deftadATf^, de der Stad Xincheu , en ftort in den
en ftort bezuiden de ftadt Siatang in ftroom luen.
Aen de zuidt-zijde der Stadt Lui
den vliet >S"/rf«^. Deze vliet ^'on Lofeu
genoemt,omdevoorcreflehjkheit,en vloeijen vijf Scheuten, als Hiung, Teu,
menigte der lampreien , die in den Tuen Xin en Muon. Voor by de Stade
Cienkiang vloeid een vliet van een zei*
zelven houden.
de
bergen
ven name, en ftort in den Tan: voorDe vlied Cu begint uit
vliet Gu.
bydedadFucang, vloeid van 't zuide by de Stadt Kingling de vlied r, ea
na 't noorde door de landikeke Pao- valt in den zelven Tan.
De vlied Lungmuen vloeit voor- 'v^'"* ï-uhkingfu over fteenen en fleilten ontfangt aen de weft-zijde, bezuide de byd'ooft-zijdeder Stadt Chingyang,""""Stadt Paoking, dcn vlied Tuleang, en in daer hy ook den oorfpronguit eenen
by de ftad berg van een zelven name heeft.
de landftreke Xtncheufu
Bewefte de Stadt Choxan , begint yHetCunXopu den beek Xo : vloeid van daer
langs de weft-zijde der landtftreke de vliet Cungyang, vloeit van daer ^'""'•^'
Chatjgxafu, en wort aldaer Taohoa ge- noord waerd, voorby de Stadt /j«g,
noemt: kromt na 't oofte, en veree- kromt daer na ooft-waert, onderden
nigt eindelijk by de Stadt S^angyn, met naem van Tanghia^ en ftort endelijk
in den vliet 7d».
den ftroom Siang.
De Gu heeft inde landftreke PaoHet water van dezen vliet neemc
tinifu acht en veertig zeer moeielijke zeer gezwint alle vlekken uitdcklebevaerbaere plaetfen een boven al, renweg, en wort gezeit zeer goet
aen de noord-zijde der Stadt Paottng, te zijn om het yzer te fcherpen. By
met zulke fteile en afgebroke klip- de Stadt Choxan vloeit ook de vliet
pen , dat de Sinefen aldaer een kope- Xangyung, en heeft een ïCQtgxoottn ^"'i'tx/tng.
cheuyQn. vereenigt ten

vliet Siang.
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door hen wer- nen in den ftroom Can de zeer gevaerpen van eenen fleen in den zclven, lijkekhppen, Xebatangc\\Qi(^ti: want
van deze Stadt ar is d' aivaert langs deontflaet aenftonts donder en regen.
De vliet Hiung heeft in de kleine zen Stroom volgevaers, en vreeflijk
landllreke Cingcheufu zijnen oor- door hei blijven van vele fchepen, van
fprong uit negen beken, als Lang, r«, wegen de zant platen en fcherpeklipwaer over de llroom zeer geHiung,Xin,Lufg^Sui,Ouei,Vu,tnHiuffg pen
zwint
kil
en fnel voort rolt. Achticn
eenigen
vloeit daer na door een
inde landftreke Xincheufu , in den plaetfen zijn 'er, daer men zeit het
meefle gevaer te zijn, waer van ook
vliet Tven.
de
naem Xepatan zijnen oorfprong
bcwefle
DevUet ToïCing begint
vloeit noord- heeft, dat 's achtien water- vallen. De
de krijgs-ftadt Xi
meefle fchepen nemen uit de Stadt
ftortindelandürekeA'/wgwaert, en
Kiegan
een ervaren ftierman in, om
cheuju in den Kiang.
door
deze
gevaerlijke plaetfen geDe vhet Can vloeit ten wede voor
by doSididtNanchang, in het Meir bragt te worden. Het grootfte gevaer
Poyang, gelijk de vliet üeufan ten is op zekere plaetfe Hoangcung gehewater-val.

VUetHiiwg.

Alleenlijk

:

Xof

vliet

Cmg.

,

vliet

Can.

Vlietcn des

Landfchaps
Kiangfu.
Vliet
oj

Ca»

Chan.

^

"

ten.

oofle.

;

De

Tven of Tu neemt zijnen
oorlprong uit den berg Tangchi benoorde de Smdt/uencheu, en vloeit in

DevhetCtf», oicban, diehetLandfchap van Kiangfi , van het zuide tot
hctnoorde, in 't midden doorklooft,

geeft

den

,

^^''^

j

1

De vliet

Lu begint uit de bergen,na

by de SudtJuNgfung
|

,

hy den naem

^''''

delandtftrekeZ/«;^i^»2;y« ïndenCha».

in de landStadt Xuide
ftrcke C'^«c/;£';//«,beoofte
voor^/f!<l, vloeit van daer zuidwacrt,
by de Stadt Hocichang, en neemt daer
na zijnen loop noordwaerd en ontfangt niet verre van de Stadt cancbeu,

die

vliet

,

neemt zijnen oorfprong

vliet

,

,

vii't

i«:

vloeit niet verre

van de Stadt Kiexui , en ontfangt zelf
by de wallen der Stadt, twee vlieten,
te weten, den Xanglu en Hialu fchiet
aenftonts na 'twefte, kromt daer na
een weinig na 't noord- wefte en verandert van name
nu in dien van
:

vliet

Chang.

,

De chang begint in de landftreke
Nanganfu, bewefte de Stadt Nangan, Zoyae-*, danindienvan Za/'o, enftort
op de "zamen palingen des Landt- eindelijk in den C/(u??.
DevUet K'ie of r<?» vloeit door her
fchaps van Kiangsi en Huquang. Beide
gebiet
der Stadt AVfA-«/, enmaektmet
deze vlieten te zamen in een zelven
maken aen de noord zijne bochten en draeijingenbyna de
kil gelopen
zijde der Stadt,gelijk een grootM,eir, Sineefche letter, welk Kie, dat'sgewaer
en doorkloven byna het geheel Land- lukzaligheid, genoemt word
van
ook
Stadt
de
den
naem
noordKiexui
fpringen
van
Kiangfi
ichap
wacrds, eerft door de landftreke Cdw- heeft, welk gelukzaligheid des waters
cheufu, daer na door die van Kiegan, bediet. Uit de bergen, ontrent de Stad
beoofte de Stadt Aid-^^w zelf, eindelijk Jungfin fchiet de fcheut Senting : Sen,

|

-

vliet

Kieef

^'"*-

,

,

j

:

•

,

gezeit , om dat deffelfs
water, in het vloeien door de klippen
enftenen, meteen zeer fnellenvaert,
ting

door Linkiangfu en Nanchangfu,cn ftor
ten bewefte de Stadt l^anchang^m\\tx.
Meir Poyang. Op weg ontfangt de

j

is fluit

Can verfcheide beken en vlieten die een lieflijk geruis, en cenaengenaem
alle hunnen oorfprong in het Land- geliiit maekt, gelijk van een fluit,
DevlietAöandersA'/W.neemtzijnen
fchap van Kiangsi hebben te weten,
tenoofte in delantftreke Cancheufu, oorfprong ontrent de Stad ;^<3«tv7/, der
dcnvlietL'.by de ftadfZ/w.-denAifw.en landftreke /^É'«c/;f«/« , vloeit weften
C«;;^ ,by de Stad a?»^/;^^, gelijk in A/V- waert voorby de Stadt Xang^ao
vercenigt met den vliet Hoayang, by
gjf>7f« den vUetI«,by de Stadt A/é-xw/."xcnyNQ^Qdcny]:\cx.Tao,Sui, Xoin, Seng- de Stadt A'«i(r^^«,die beide te gelijk in
ting : in de landftreke Linkiangfu ,ten den Canzonen. DefTelfs water, vol\VQ.i\c,dQny\itx.T-ven:ïnNancbangfu,d^rx\ genshetgemeen zeggen der Sinefen,
Hcajang enA'ö.By deStadA/£'g^« begin- is dienftig tegen vele ziekten.
,
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De

vliet

xe.

:

:

,1 ,

van Stna, ofTaifing.
Vlietteang.

DC

LUHgki bcgillt Uit dctl
berg Pechattg der landftreke Namhangfu , vloeid noord-ooftwaerd, ten vvefte
voorby de Stade Fungfn: daer na door
de landftreke A^d«^tf»^/« , en (lort eindelijk by de Stadt Gany in het Meir
Vliet

Poyafig.
vliet sicu.

De

vlict Sieu

f

!

komtuitdelandftre-

benoorde den bergh
Kinki, treed ooftwaerd uit deze in de

P-

'S

voorby de Stadt Kïenchan, treed van
daer in de landftreke Vucheufu
en
ftort in den ftroom Lienfan.
By de
Stadt Kienchang vloeien in den zelven, door een, eenigen kil, de beek
Lung en de vliet Kieukio beide herkomftigh uit d' oofter bergen dezer
,

\

!

kejuencbeufu

T

,

,

landftreke.

Twee andere vlieten, de Lu en Cing,

,

vlieten

lu

|

vloeien uit den zuide na 't noorde/"
door de landftreke Vucheufu , by de
Stadt Vucheu in den Hiui , en met den

'

^"'•^•

Nanchjngfu , ten zuide
voorby de Stadt Ning vloeid aenftonds noord-ooftwaerd, en treed in zelven in den vliet Lienfan.
De Lienfan vloeid aen de noord- Wetiie»;
de landftreke Nankangfu, entcnlefte
weft-zijde der Stadt Focheu doorfnijd /""•
in het Meir Poyang.
De ftroom Po neemt zijnen oor- daer na de landftreke iV^wc/;^«gfi<, en
fprong uit de bergen in deiandftreke heeft zij neuitwatering aen d'ooft-zijHoekheufu des Landfchaps van Nan- de der Stadt Nanchang in het Meir Poking, vloeid zuid- weftwaerds door de- yang. Gedenkwaerdig is deze vliet
want de Sinefen
zelve, en treed,door delandftreke/<7ö- om deflelfs water
gebruiken dat voornamelijk in hunne
cheufu 'm het Landfchap van Kiangfi
daernaweftwaerd, vergroot met het water-lopers, dewijl het boven andewater van den vliet Poyuen , ten zuide re gehouden word het minfte der vervoorby de Stzdtfaocbeu, en ftortin de andering van lucht en weer onderlandftreke Jaocheufu in het Meir Po- worpen te zijn.
De vliet Hoai begint in het Land- viietendes
yang. Langs dezen vliet word d'aerde
uitdcvoorzeide landftreke Hoekheu- fchap van Honan uit de bergen derl^^fjjf^f'
treed van daer in het king.
fu na de Stzêitjaocheu gevoert daer in Stadt Tunge
de ^elve de befte porceleine vaeten Landfchap van Nanking , neven de
van geheel Sina, af gemaekt worden. Stadt /^o^/e«,door de landftreke /«»^De vliet Kiende begint benoorde yangfu , doorkruift dezelve, van 't weden berg Suihan loopt weftwaerd fte tot het oofte , en valt eindevoorby de noordzijde der Stadt Tu- lijk, by de Stadt Hoiang, in den Gekan daer hy in het Meir Poyang ftort. len ftroom, en met den zelven in
De vlied Xangjao neemt zijnen oor- zee. Op wegh ontfangt de Hoai verfprong uit de bergen by de Stadt ]o- fcheide vlieten , te weten in deiandxan: vloeit ten noorde voorby de Stad ftreke luningfu des Landfchaps van
landtflreke

i

-.

i

i

,

1

rtielen des

Landfchaps

van Kiangfi

,

,

,

Stroom Po.

:

,

,

,

,

.

Vliet Kiencie.

,

,

Vliet

Xang-

jao.

,

Quangfm

dacr na ten zuide door deffelfs landftreke en valt, na verfcheide
plaetfcn aengedaen te hebben, in de
landftreke Jaocheufu in het Meir Poyang. Ontfangt op weg aen zijnen
noordelijken oever het water van de
,

,

,

beken
rlitt ro.

Ie

Honan

,

den

vliet lu

in

deze land,

,

ten noorde den vliet Ing , Co en Vi,
welke laefte mceftalle uit het Land-

fchap van Honan hunnen oorfprong

hebben.

en Ko.

De vliet // neemt zijn begin in
Byna uit een zalven oort hoewel
meer na 't zuide, komt de vhet 21? en de landftreke Fungyangfu by de Stadt
neemt door deze landftreke eenzel- So, aen d' ooft-zijde van zeker Meir,
,

,

,

ven loop, ten noorde voorby de Stadt
Jungfung
en ten zuide voorby de
Si^LdiQueiki. Uit den zuide komt in
den zclven de beek Cu vallen.
De vliet Hiui begint uit de bergen,
bezuide de Stadt Quangchang der
landftreke Kienchangfu ,vloeit noordweft waerd door dezelve ten noorde
,

vliet Biiii.

:

ftreke fungyangfu,ten zuide den vliet
Hoai, een ander van defe Pexa en fi

,

,

welk onder den heuvel Lung gezien
word.
Drie ftromcn omringen de landin vorm van een
ftreke Sucheufu
en maken dezelve bevaerMeir
baer aen verfcheide oorden d'ecrfte
,

,

:

word i(?«genaemt:detwcde,i'«»g,en
vloeid na de Stadt Ukiang

Y

<
y

•

de derde,
^/«''S

yHetti..
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Ufungcn fchietna'tooftc ,al dczekomenuichecMeirT'i7/enftortcninzee.
ontftaet
Leang ccn kleine vliet
vliet Leansgelegen op den
uit den bron Hoei
heuvel //of/, indelandftrcke Sucbeufu , en ftort neven de Stadt Vujie 'm
het Meir Ta. Het water van dezen
bron word by de Sinefcn voor het
naefi: befte van geheel 5/«<ï gehouden,
en is by de groten zeer begeert. Naulijx een fchip, welke daer vele voorby varen of koopt voor een gering
dit water , welk reeds in vaten gereed
ftact
hoewel een iegelijk zoo hy
een weinigh wil verroeven zoo veel
fcheppen kan, als hy hebben wil. Het
word na zeer verre gelege Landfchappen vervoert ja na het Keizerlijk hof
van Pek/fig7.c\( want het zelfftewater word tot den drank Cba, gekookt
met het kruit Tbe voor het bequaemfte gehouden, en des wegen gemeen-

i

:

,

,

,

,

'

.

,

,

,

:

,

,

:

,

:

;

,

,

,

gekocht.
vliet Singan begint in de landbewefte de Stadt
ftreke Fioekbeufu
Hoekbeu ; vloeid voorby dezelve en
word daer na met het water van vier
fcheuten vermeerdert: der welker een
lijk

vliet Siu-

gan.

Uit de landflreke Kinhoafu en Kiucheufu, ten zuide enoofte, ontfangt
de Che verfchcide vlieten, als de Ve»,
Cbanyo,Kin,Ti»gy ng,Co,Puyayigxn Ho,
die alle door een eenigenkil by de
Stadt7««^//win denzclven vloeien,
De vliet M/« begint op de zamenpaling des Landfchaps van Fok/en en
Chekiang, by de Scadt Lurgciuen der
landflreke Chucheufu : vlocid van daer
zuidwaerd door de landftreke AienM/ngfu ten vvefte voorby d^- S:adt Puch/ng en Kienning : vervolgens ren oofte voorby de Scadt Tr'w/'/»^ zelf, (daer
hy den vliet i'i/('/ ontfangt,) door de
landftreke Ti'w/'/w^y^ kromt van daer
na 'toofte.en valt in de landilrcke Zocbeu, ten zuide voorby de krijgs-veftingX«//('f«,daerdebeekM/«indcii
zelven ftort ten noorde voorby de
Hooft ftadt Focbeu en ftort ei ndelijk,
aen de noord-zijde derkrijgs vclU.jg
Xecbifig
op de noorder brece van
fchaers zes en twintig graden , in
,

De

zee.

,

Van de Stadt

,

Pucb'itig af, tot

aen de

krijg -vefting Xuikeu,io\x. de vliet

AL»

met een zeer groot gewck en kracht

van water voort,door dalen, ftenen en
klippen vloeit van daer , met een ftilIcn Itroom. Met hoe groot een ge welt
en kracht het water aldaer voort rolt.
blijkt alleen hier aen genoeg, wijl de
wegvan P«Jv»^af, totaendeHooftvoor ftroom afgeleid
ftaJt /oc/.'f «
word in drie dagen; daer anders vijftien volle dagen,tegen ftroom op, van
noodenzijn. De vaert, op en neerwaerd is zeer gevaerlijk; en yffelijk.
//oi?/f/'e«,enwordgenaemti«/(r/<«g.
De Singan. getreden in de landftreke van wegen defnelte des ftrooms,meeNiencbeufu, des Landfchaps van 0:e- nigte der klippen en ftenen en engte
kiang, vloeid ten zuide voorby de dcswegs: want hetkanael of de vaert
Stadt Sungjn,yan daer na 't zuid-oofte, is op veel plaecfen tulfchen de ü:enen
ten zuide voorby de SzadtNieucbeu, naulix wijder, als daer het klein Sikromt aldaer na 't noorde maerver- neefch vaertuig door mag , en fchijandert zijnen naem in dien van Cbe of nen die het zelve rontom t' omcingewacr door aldaer veeltijds ook
Cbekiang (wacr na ook het geheel len
Landfchap welk hy byna van't zuide fchipbreuk komt t' ontftaen.
tot het noorde in 't midden doorVan het begin tot aen den mont,
kloofcgenaemt is,)en vervolgens door ontfangt de vhct Min verfcheide vliede landftreke Hangcbeufu , ten oofte ten enbekenjtenooftedenbeekT'rt»!^
voorby de Stadt //^»^c/7f« neemt al- ten weftc den vliet kiao den beek
daer den naem van Cientang aen,en zij- Kieukio den vliet Cu, en Siki ten zui»
nen loop ooft waerd, en valt eindelijk de, den vhet/^-w/'/jdenbeekM/^, den
op de noorder brete van dertig graden \Yitx.Tachang oiSantai.

de bergen der Stadt Hoekbeu : de
twede uit die van de Stadt Hieuning
de derde uit de bergen ontrent de
de vierde uit die ontrent
Stadt r«yf«
Ckki ontftaet. De Singan fchiet fteil
neerwaerd door dalenen ftenen, tot
aen5««^jw een Stadt des Landfchaps
vanC/;f/f/^«j5,en heeft op weg drie honderden zeftig watervallen. De moeieleid by de Stadt
lijkfte te bevaren
uit
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,

]

Vliet

Sin-

,

[

:

'

:

,

j

.-

,

,

in zee.

,

.

De

vUetendfs
^'"„"fokZ!,

Vliet

Min.

^

.

van Sim

,

cf Taifing.

i

j-

de bergen de Stadt J'd'w/ê/, ketrt z'ch na 't noorDc
Vangche der landftreke Kkmiingfu, en de, en valt in de landftreke focheufu
(lort bezuide de Stadt Kienning in den indenvhetA'/iw.
Ming.
De vliet 71:?f/^<7«^ begint bewefte de vliet ia.
De vliet Kiao vloeit door de land- Stadt Jungfo, vloeit ooftwaerd en ftort ''"'"^
viittKJa».
ftreke Focheufu , neemt zijnen oor- beoofte dc Hooft-ftadt Focheu,on^tt
Ipronguitde bergen Siuefung: fchiet den naem van Nantai,m de vliet Min.
De vliet Changhcgmt benoordede vUttchans.
van daer ooftwaerd, benoorde den
vliet Mi» , ten zuide voorby de ftad Stadt Lungnien, in de landftreke Changc/?fa/«, vloeit ooftwaerds, ten noorde
Lienkiang , en ftort eindelijk in zee.
Kieukio
begint
uit
deberbeek
De
voorby de Steden Changping en Changseek Ki>i**"•
gen Vuy in de landftreke Kienningfu : tai: daer na zuidwaerd.ten oofte dicht
vloeit van daerzuidwaerd, enveree- voorby de Stadt Chancheu, welke hy
nigt met den beek Hochung, herkom- ook ten zuide aenraekt, en valt eindeftig uit den berg Ukiun in de landftre- lijk ten zuide met twee armen in zee.
Meer na 't zuide vloeit door dezel- vliet xe.
ke Xaouufu : vloeit van daer ten zuide
Kienyang
en
Stadt
ftort
ve
de
landftreke de vliet Xeching , van ''''"svoorby
eindelijk zijn water in den vliet M/», 'twefte na 't oofte, en valt benoorde
de krijgs-vefting 7«ff^A-^« in zee.
by de Scadt Kkming.
De vUet Kieu vloeit van 't noorde vliet Kien.
Vliet ctf.
De vliet Cu begint uit den berg UA'd'o««/«,
vloeit
van na 't zuide, door de landftreke Ciuenifi««,der landftreke
daer ecrft zuidvvaerd daer na ooft- cheu, en heeft zijne uitwatering ten
waerd ten oofte voorby de Stadt zuide in zee.
De beek La» en vliet Su vloeien 5«* i"»
Xaouu : kromt na 't zuide en valt, in
de landftreke Yenpingfu in den vliet door de landftreke Foningfu , van
Si, by de Stadt Cianglo. Van daer 't noorde na 't zuide , en ftorten beide
vloeien beide deze vlieten dooreen in zee d'eerfte, na 't wefte , begint uit
zelven kil ooftwaerd daer na zuid- de bergen , boven de Stadt logan :
waerd en ftorten vereenigt met den d' ander uit de bergen La».
De vliet Ting begint in delandftre- vliet ring.
bewefte de Stadt Tenping,
vliet Siki
hun water in den vliet Mi»
keTiMgcheufu,henoordede Stadt TingDc vliet Siki begint ten noorde in cbeu ontfangt bezuide dezelve den
vliet Siki.
de landftreke Tingcheufu uit het Meir beek ren: vloeit zuidvvaerd voorby de
daer na Stadt Xanghang treed daer na in de
Kiao : vloeid zuidwaerd
ooftwaerd , treed in de landftreke landftreke Chaocbeufu, desLandfchaps
ten noorde voorby de van Quantungy ontfangt ,by de Stadt
Tenpingfu
Chingiang , den vliet Ching, en ftort
Lunggan
, ten zuide voorby de
Stadt
daer hy ten noorde den eindelijk ten zuide in zee.
Stadt Xu
De beek/ö^/ö begint meteenen tak y^'etende)
beek Taifu ontfangt , en vereenight
Cu.
den
vliet
uit
den berg Ho, der landftreke Hoeimet
eindelijk
Inden Stki, langsden welken men c/;f«/«, en met eencn ander uit de land- '«"i
na de Stadt Jenptng afvaert leggen ftrekc Chaocbeufu, benoorde deStadt^^^^»^^.^
veel water-vallen en zeer gevaerlij- Pingyuen : beide deze verecnigen by
ke droogten, twee inzonderheid, by de Stadt Kieyang: vloeien zuidwaerd,
de Stadt Cinglieu : d'een Kieuluftgen ten oofte voorby de Si2LÓx.Chaocheu,en
d'ander C/;^»c«^^: in het voorby varen eindelijk door twee armen in zee die
met defchepen, voegen debootslui- aen deooft-zijde der Stadt, word de
dcn, om met het neervallen des wa- vliet (/ögenoemt.
De vhetly begint uit de bergen.be- viitttj.
ters.voor fchipbreuk bevrijt te blijven,
ftroofchelven
eenige
noorde
de Scadt LuncbuenMoeit zuidfeer behendeüjk
voor den boeg; waerophet vaertuig waerd voorby de Stadt Changlo , en
ftort.bewefte de Stadt Haifung, in zee,
licht tegen aenftoot, en over fchiet.
landftrede
in
Teuki
begint
tegen over het eiland C/ex/»^.
De
vlict
vliet reuki.
De vliet Tung neemt uit de bergen
ke Tenpingfu uit de bergen Tueuang,
vloeid ooltwaerd, ten noorde voorby der lantftreke Ca»cbeu,dcs Landfchaps
van
V 2
vUet Tung.

vlict Tuttg kofJit uit
,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

'Z%Z

,

,

'

:

;

,

r"
/'

:

Befchryvtng des Keizerrijks

1^6

van Kiangsi , zijnen oorfprong vloeit
zuidwaerd in het Landtfchap van
Quantung , door de landtftreke Hoeicheufu , ten oofte voorby de Stadt
Hoetcheu en flort ten lefte in zee.
Een ander vliet C^«^,fchiet boven de
Stadt Hoeicheu uit den zelven Tung
vloeit zuid-weftvvaerd door deze en
de landftreke Quangcheufu , en door
het Meir (Jo , en heeft benoorde de
,

,

viitt

Ceng.

:

,

vliet siitng.

Stadt Sigan zijne uitwatcring in zee.
De vliet Stang , ook Kio genoemt,
vloeit bezuide de Stadt Xaocheu en
ontftaet uit de zamen-vloeying der
vlieten Chin en yu , bezuide de Stadt
,

Xaocheu : valt zuidwaert beoofte de
Stadt l»gte , en treet uit deze iandflreke in die van Quangcheufu-, daer hy,
by de Stadt Cingyven den vliet Talo
ontfangt, gekomen uit het Meir Quen,
en valt eindelijk , bewefte de Stadt
Quancheu of Kanton , in den flroom
,

,

Ta.
vliet

Chin.

Dc

komt

de bergen
Muilin,hovQndQSx.2L.dzNanhiung : de
Vu uit den berg Chang der landftreke
Xaocheufu. De vlieten chin en Stang
doorfnijden het geheel Landtfchap
vliet ch'in.

uit

naem van King gee& en valt door een
wijden mont ten zuide in zee.
,

De

Lungmuen begint uit de
wefter bergen, ontrent de Stad:A:/»g,
vliet

der landftreke Liencheufu

,

vUet lung"*>'">

en vloeit

van daer doorliet Koningrijk van Tunking in zee.

De vliet Lien komt uit de bergen
ontrent de Stad Linkan,en vloeit zuidwaert , beoofte de Stadt Liencheu ia
zee. Door de zelve landftreke vloeit
de vliet Sanya in zee die uit de bergen benoorde de Sizdt Suiki , der
landtftreke Liucheufu , zijnen ooriprong neemt.
De vhet 7«»^/«/ fchiet,van'tnoordena 't zuide, door de landftreke Cao-

ylittUen.

,

,

vliet

Tang-

'«'•

de Xo defgelijx hoewel meer
na 't oofte gelegen, fchiet ten wefte
voorby de Stadt Xaocheu , daer hy den
vliet Hencang ontfangt.
De vliet Ly, anders Quei , neemt vliet ty of
op de grenzen des Landtfchaps van ^f'Uuquangzïjnen oodprong, treet door desLandde landftreke Queilinfu , weftwaerd in Z^^"/'' ^'"'
cheufu

:

,

hetLandfchapvan Quangft, ontfangt
ten zuide, op weg, den fcheut Quout
herkomftig uit den oofte, bezuide de

'^'^'''^""

^xzi^iQuonyang: ftort met een fterken
Tao vloeit uit het Meir vaert en groot gedruis van water,
Quen, zuidwaert door de landtftreke door bergen en dalen neerwaerd, en
Quancheufu en ftort by de Stadt Cin- omringt ten noorde en zuide de Stadt
gyuen in den vliet Stang. Tao is zoo Queiltn: vloeid van daer zuidwaerd,
veel gezeid als Perzik , van wegen vergroot met het water van den vliet
den overvloet dier vruchten, dieaen Tanz^ , gekomen ten noorde uit èifa
bewefte de bergen Ly
zijnen oever groeien. Op weg ont- berg Sumo
kromt daer na met een bocht na
fangt de Tao den vliet Hoang.
Beek Yue.
De bcck Yue begint boven de Stadt 't oofte tot aen de Stadt Tangso, (daer
Cunhoa der landtftreke Quancheufu, uit de noorder bergen der landftreke
vloeit zuid-weftwaerd en heeft zijne Pinglofu , de vliet Pinghuen in den zeluitwatering beoofte de Stadt Kanton. ven ftort) keert daer na weer zuidvliet xmDe vliet Xangu vloeit door de land- waerd , en ftroomt weer door de land^*
ftreke Lot'tngfu , en ftort in den ftroom ftreke Pinglofu, ten wefte voorby de
Stadt P/w^/ö , en vereenigt eindelijk
Ta.
vliet Mej)g yjjg^ Mckiang vloeit door de met den ftroom Ta , in de landftreke

Quantung.

rliet

De

Tao.

vliet

,

,

,

,

Ifimg.

Mekiang

landftreke Nanhiungfu.

is

ink-vhet gezeid naerdien zijn water
zeer zwart gelijk ink is hoewel niet
:

:

de vifch

,

die

voor zeer

treffelijk ge-

houden word.
vliet

Devlict King begint op de zamen-

King.

grenfing desLandfchaps van Quangf

en Quantung , vloeit van 't noorde na
zuide door het laefte , ten oofte
voorby de Stadt King , die hy den

't

Gucheufu.

De

anders Xo of Xokian^
en Kung genaemt begint in het Landfchap van Queicheu , by de krijgs-ftadt
Cinping , vloeit van daer zuid-waerd
door de landftreke Tuchofu ten oofte
voorby de Stadt Tucho zelf, en treet
by dezelve door de landftreke Kingyven, ten noorde voorby de Stadt Kinggyven , met bochten en draien in het
vliet Z/f«,

,

,

Land-

vliet Lien.

::

van Sim

ofTaifmg:
,
ZS7
Landfchap \it\Kia»g/t ftroomtvan nan,v\otid van daer ooftwaerd door vlieten dei
daer ooftwaerd in die van Lieucheufu, dezelve landftreke, en eerft zuid-ooft- Landfchaps
^^^
en vereenigc met den vliet 7ö/ö,anders waerd daer na zuid-waerd door die IZ.
Lieuheu by de opper-ftadt Lteucheu.
van Zuhiungfu ten oofte voorby de
Vlift Tolo.
De vliet Tolo, anders Lteu, begint in Stadt Zuhiung daer hy den vliet Lungdes Land- chuen ontfangt vervolgt daer na zijde landftreke Lipingfu
fchaps van Queicheu naby de krijgs- nen loop door de \d.n<M!itekQ}uenkiangftadt cheki : loopt zuid-waerd door fu en Linganfu, eindelijk tot in en door
dezelve , ten wefte voorby de Stadt het Koningrijk van Tungking en valt
Lungcung daer hy een weinig meer met den vliet Canlang 'm zee. Hy word
na 't zuide den vliet Tung ontf anght
m het Koningrijk van Tungking zeer
treed bewefte de Stadt Hoaiyuen , in water rijk
en maekt den kil , waer
de landftreke Lieucheufu , des Land- langs de fchepen na de rijx-ftadt van
fchaps van Quangsi en vereenigt ein- Tungking varen.
delijk met den vliet Zif« oiXo,hydt.
De Mofale ontfangt op weg verStadt Lieuckeu,m een zelven kil Dees fcheide vlieten en beeken als ten
,
fchietbeoofte de Stadt Laiping, daer noorde, den vhet Kio: ten wefte, Lunghy den vliet Lui ontfangt, na'toofte, chuen. Polo Tunghoa,Taolieu,Ta,Xanvan daer na no, ]uen, ten ooüe Sinisieu.
tot aen de Stadt Siang
en ftort eindelijk, vergroot
't zuide
De vliet Kio komt uit den berg Suki vliet Ki»,
met het vi^ater van verfcheide vlieten, der landftreke Yaoganfu , en vloeit
door de landftreke cincheufu, en beoo- zuidwaerd door dezelve in den Mojafte de Stadt Ci»cheu,m den ftroom Ta. le : de i>ö/ö uit het Meir Zinglung der
Vlieten Lie,
De vlieten Lie, Teng, Quei, Fu en landftreke Z«/;/«»^^,en|valt(vergroot
g,
juinun.' Lin vloeien door de landftreke Pinglo- op weg, door den vhet Tunghoa, uit
fu van'tnoorde, (daerzy, behalve de de landftreke 7<:i»/«»^, en vereenigt
Quei hunnen oorfprong hebben, ) na met den vliet Ta) door een zelven
't zuidervervolgens door een gedeelte
loop in den Mofale.
van Gucheufu en flepen aldaer hun
De vhet Ta begint in de landftreke t^«*r«;
Takiang.
water alle in den ftroom
Kintungfu, bezuide de Stadt Kintung :
Vliet Xung.
De vhet Yung doorfnijd de gehele vloeit van daer ooft waerd door deze
landftreke Gucheufu^egmt aen d'ooft- en de landftreke Chinyvenfu en vereezijde der Stadt Hingye uit den berg nigt met den Polo , en door dezen mee
Ho : vloeit van daer na 't zuide, aen- den Moxale.
De vliet Xanno ontftaet aen de zuid- Vliet XAJhi
ftonds na 't oofte, en keert van daer
noordwaerd , ten wefte voorby de zijde der Stadt Chinyven , vloeid zuid
ooftwaerd , en ftort op de zamenStadt Yung die hy den naem geeft
loopt weer ooftwaerd en vloeit be- grenzingderlandftrekenƒ«f«yf>K«^ƒ^,
wefte de Stadt Gucheu in den vliet Ta- Zuhiungfu en Nanganfu in den Moxale.
:
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De

vliet 7«f» vloeit uit den wefte,
door de landftreke Juenkiangfu , bezuide de Stadty«f»yfM»^, en vereenigc
met den Moxale.

kiang oiTa.
yliet Ly.

De

vlied Ly begint uit het

Meir

de landftreke Quangsifu des
Landfchaps van Junnan ; vloeid van
daer zuidwaerd en treed ten wefte
in het Landfchap van Quangsi, byde
Stadt z:««g: vervolgt zijnen loop ooftwaerd met vele bochten door de landX-an

,

in

De

,

j

yYietSingsieu

is

herkomftiguit

vUet

jum:

vliet sing^

den berg r«?/«»g, in de landftreke /««--^^*
nanfu , vloeid zuidwaerd door deze
en Nanganfu , en vereenigt, meer na
't zuide dan de vliet Xanno, met den

ftreke 7l7//'/»^ƒ« , daer hy noordwaerd
de vlieten Loung en Tungli ontfangt, Mofale.
daer na door die van Nanningfu , en
Ten noorde , na by de Stadt Fu der jb«* n»».
^'"
vereenigt eindelijk by de Stadt Nan- landftreke^<ï»^«<ï«,ftroomt een beek mo.
mng , met den zuider Puon.
of veel meer een vlietje, genaemt A^<ï«Stroom MoDe&toom Mofale o£Moxale o{ Xa- mo en ftort in den vhet ly zijn water
fale ofMole, begint uit het Meir Siul, in de landword gehouden altijds warm te zijn,
xaUofXH'
u.
van
ftreke Talifu des Landfchaps
Jm- en dienftig tegen vele ziekten.
.•
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Flitd Ven

ofSmn.

Bevvefte de krijgs-ftadt Ufa

,

naem en word Ta genoemt.
Decs hout den zelven koers, vloeid

in het

zijnen

Landfchap van 5«c/;«e«,begint de vliet

,

doordelandftrcke Gncheufu, benoorde de Stadt Gucheu daer hy ten zuide den vliet ]H»g ontfangt en treed
fchap Queicheu,vergroot met den vUet door de landftreke Chaokingfu in het
Landfchap van ^ad'»/«;;^: vloeit voorCiefing die boven den berg Cingping
by de Stadt Chaoting en Loting , ten
sa^njunnan.
hetLandfchap
begint, in
Pezuide,
mede
en heeft eindelijk bezuidcde
Een ander noorder tak,
puon of noorder Puon geheten komt Si^LdtQuancheu of Kanton zijne uitwaMeir Che en Ven , en verecnigt uit het termg.
De vliet Kinxa neemt zijnen oor- viut Ki».
met den noorder tak voornoemt, befprong in het Landfchap van Junnan,"»neden dekrijgs-veftingGj«c/Mw^.
landftreuit de zuid-zijde des Meirs Tien of
de
in
die
Pexe,
De vliet
van/w»^t?««/«^, vloeid noordvvaerd door de
ke Kiocingfu, des landfchaps
nan benoorde de Stadt Kïocing, uit landftreke /«w»^«//^ vervolgens door
den berg Fukin begint vloeit in de- Vutingfu, en treed op de noorder bretc
van zeven en twintig graden en dertig
zen Pepuon en verlieft zijnen name.
De Noorder P«ö« dus vereenigt, minuten ten zuide in het Landfchap
vloeid door het zuider gedeelte des van6'«c/;«f'«,beweftedekrijgs-vefting
Landfchaps v2inQueicheu,en vereenigt Le: vervolgt zijnen ouden koers,doch
met den zuider P«o». De zuider /'«o« wel zoo ooftclijk, en ftort in den vhec
neemt met verfcheide takken of vlie- Ma/m beoofte het Meir Mahu. Een
mede Kinxa genaemt^
ten zijnen oorfprong uit het Land- andere tak
fchapvany««»d«, als daerisde/' (?/>«(?«, vloeid voorby de Stadt Tww^/jwcw, des
herkomftiguitdelandftreke/««»<7«/«, Landfchaps van ^«c/;«f», en ftort bebezuide den berg Cöciw^ : de vUet Hi- wefte den berg Ulung in den zelven
Een andere ftroom, mede A/>?A"<? ge- Ander»
kien de vliet Von , uit het Meir Fufjen,
naemt , neemt zijnen oorfprong uitf"""'^"'*
de vliet Lu uit het Meir Jlung.
water-rijkge
hetKoningrijkvani'i/i»,
en treedin
dus
De zuider P«o« ,
vereenigt
het
Landfchap vunjunnan door de
worden,vloeidna'toofte,en
met den noorder Puon, in de kleine landftreke Z//'/<i«^,aend' ooft zijde
landftreke der ftadt/««K/«5, des Land- der Stadt Linji : vloeid ten noorde
fchaps van Queicheu by de Stadt Tin- voorby de Stadt Likiang daer na door
g/w, op de Noorder brete van vijf en de landftreke Ciokingfu : van daer
Jooftwaerd, ten noorde voorby de
twintig graden en twintig minuten.
Puon
noorder
Stadt Pexing, fm ij taldaer zuidwaerd
den
met
De zuider
dus vereenigt , treed door een zelven eenentakuit, door het noorder gekil , zuidwaerd in het Landfchap van deelte det hndüieke Taogan , en loopt
iluangfu maer blijft de zuider Puon he- zeer water-rijk, door het ontfangeti
ontfangt na een weinig lopens vanvelevlieten.in hetLandfchap van
ten
Mungung en Chingpi,d'een na Suchuen by de zamen -grenzingen
vliet
den
en d'ander na 't zuide gele- des Landfchaps van Queicheu , en ver't noorde
genivervordert zijnen weg ooftwaert, eenigt zich met den Kinxa , uit het
door de landftreken Tiencheufu , Sin- Landfchap /«««d'w.
Hoger na 't noorde komt uit het Ko- ^ndtr,
geMfu,Nanningfu,temuidcwoorhydQ
ylitt KinxM
Stadt A^^»»/»g , daer hy ten oofteden ningryk van Sifan een andere vliet, ^^'['^^'J;
i- r„i:
"--'- *'
ftroom Ij ontfangt, herkomftigh uit mede Kinxa cnookLekiegememZ'.
Xan een Meir in het Landfchap van treed by den berg Lopu 'm het LandJunnan : en wat verder twee andere fchap van//<««<7«.- vloeid door de landvlieten,de Go en Cieu: treed uit deze in ftreke Jungningfu , van 't wefte na
de landftreke Cincheufu doorfnijd de 't oofte , ten noorde voorby de Stadt
zelve noord-ooft waerd, en vereenigt Jungning, en door 't Meir Lafu , daer
by de Stadt C/«c/'f« met den vliet I/f « Ihy den vliet loj^ , gekomen uit
en Ta. Dan de Puon verlieft aldaer den zuide ontfangt valt eindelijk
^f«ofi'«o« of Noorder /'«ö«,eigentlijk.
Pepuon genaemt , dat 's Noorder Puoh,
treed van daer zuidwaerd in het Land-
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'
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van Sina, ofTaifing.
in het Landfchap

van 6'«J^«i?«, en ftort
den Kinxa uit hetLandfchap wxnjunnan bezuiJe den berg
VluHg. A'//?.v<« is gezeid gout zant: alzoo omzijngoutrijkheidgenaemt.
Dus verre van de ftromen en vlieten die het Keizerrijk van Sina aen
verfchcide oorden , tot dcffelfs grote
vruchtbaerheid bevochtigen en by-

na overal bevaerbaer maken ja der
wijze wijd en zijd verfcheide land:

zijn water in

en Landfchappen doorfnijden en omringen datzy gelijk eilanden door de tulTchen gelege ftromen,
van elkandre afgezondert leggen.
ftreken

,

,

Ook zijn 'er niet weinig gegravc
vaerten vifch-rijkc meiren, poelen ea

,

,

if^

bronnen.

,

grachten of Faerten,
Wf':^^' Et geweft van Sina is opiver- deuren of planken gefloten word, om
^fcheide plaetfcn met GrachGra
't water op te houden: Deze worden
^
ten of Vaerten door-fneden, doormiddel van een rat en zeker getl m.\
x
gegraven met de fpa tot ge- vaerte met kleine moeite opgehaelt,
rijf der Schip-vaert , van d'een tot om doorgang aen het water en de
d'andere plaecfe.
fchepen te geven , tot datmen komt
Boven andere verdient zekere aen de twede fluis, daer byna op een
vaerty«« geen gemene verwonde- zelve wijze en middel te werk gegaen
die met ongeloofelijke onko- word: defgelijx aen al d'andere. Maer
ring
ften van het Landlchapvan Nanking ten halve wege eermenkomtaende
af, door dat van Xantung, tot aen het Stadt Cining word uit het Meir Cang,
Landfchap van Peking gegraven is
door een zeer grote fchut-fluis, zoo
door middel der welke byna uit het veel waters in de vaert getapt als van
geheel Keizerrijk , tot aen de rijx- node is
daer na weer het Meir in
liadt Peking, te ïcheep allerlei waren tijds gefloten op dat niet te veel waopgevoert worden.
ters zou uit en de gront droog lopen
Tc weten zy begint aen de noor- want de vlakte des waters.in het Meir,
dan het omgelegen land
der grenfen des Landfchaps van Nan- is hoger
king , in de landftreke Hoa/ganfu
waer over in een kleine ftreke lands
benoorde de Stadt Socien zelf aen ten minfte acht fchut-fluizen getelt
den noorderlijken oever des Gelen worden die het geweken kracht des
ftrooms waer uit de fchepen uit alle waters weerftaen en ophouden.
Wanneer de fchepen gekomen zijn
oorden des rijks in de vaert/w» gebragt worden ftrektvandaernoord- aen het Meir C^w^zelf, varen zyhet
weüwaerds, door de twedelandftre- zelve niet over; maer met groter gekejencheufu des Landfchaps van Xan- mak en veiligheid langs een vaert getung, rot aen de Stadt Cining bezuide maekt aen den oever van het Meir,
het Meir Nanuang daer na door die en opgehaelt ter wederzijde met een
van Tungchangfu en door het Meir brave dijk. Aen ieder fluizezijnluiNanyang, en ftort eindelijk, op het ein- den , die de fchepen, voor geit, by een
de der landftreke, by dt Stadt Lincing, lij n voort trekken , tot dat zy door de
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Sfci
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,
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'

:
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'

,

voorby het Meir Qw^ hacr water in fluizenzijn.
In dezer wijze varen de fchepen uit
den ftroom Guei.
Dan dewijl op veleplaetfen in deze den Gelen ftroom na Peking op.
Gewiflxilijk, quamen d' Europer
vaert het water voor grote fchepen
t' ondiep is
leggen in dezelve over bou-mcefters en water -leiders de
of dikte en
de twiiuig fchut-ftuizen Tungpa in lengte van deze vaert
Sineefch geheten , zeer heerlijk en hoogte der dijken, ter wederzijde of
,

I

,

,

,

1

,

'i

hecht van vierkanten gehouwen
ilcengebouwt.
Ieder (luis heeft een poortc of opening die met grote en zware fchot

de cieraet der fchut-fluifen

'

,

!

,

die

van

louteren gehouwen fteen zijn, ofvaftigheid des werks t'aenfchouwen,zy
zouden met recht zich mogen ver-

won-

BefchryviM^ des Keizerrijks
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wonderen over de kloekheide dcrSinefen, en over hunnen arbeid dien
naulix andere volken zouden kunnen uitvoeren.

Cho, een zeer lange vaert, Tocang geheten.
Meer diergelijkc vaérten

In her Landfchap van Pekinq^ in de
landftreke van PekiMgfu,is by èe Stadt

Landfchaps van chekia»g

,

,

heeftmen in Sina

,

onder andere

als

d'achtfte landftreke Xaohingfu

op

te

,

in

des

,

voore

P. 87. befchreven.

(iS\<feiren en l?oelen.
lAe'tren des

N

de Landtftrekc Pekingfu derhorige Stadt Nuihoang leid het
Meir Luch , groot tachtig ftadicn by
leid, bewefle de Hooft-ftadt,
op den berg locïven een Meir, de Stadt Taming zelf leid een poel Caoi'/genaemt.welkuitde vhet ki, en een ander groter ,Chanfung of
lo zijnen oorfprong heeft, en een vak Moma gtnocmt beide broekig.
Bewefteden berg Feukieu leideen
van tien ftadienbeflaet. AendezuidMeir,
benoorontftaen aldaer door het verweft-zijde desbergs77f».vf«,
de de Hooft-ftadt leid een meir, oor- zinken van zekere Stadt Siun.
In delandftreke/««^^>i;7^,by d'onfprongkelijk uit negen bronnen:\vaernegen
derhorige
van
dat
Stadt Changli,[ti(i een Meir
's
om het ooklöeulutig
In genaemt
is
draken, genoem t word: welk getal,na- van dertig ftadien
diendeSinefen dat voor gelukkig hou- langwerpig , en flrekt byna tot aen
X
den 't waengclovig gevoelen ontrent zee.
^""f»^"
aldaer
In
de landftreke P/ngyanfu leid aen
de graf fteden der Keizeren,die
den voet des bergs Xeuyang een Meir vllxJ}!
zijn grotelix vermeerdert heeft.
Aen de zuid-weft:-zijde der Stadt van tamelijke grote op het welk
Paoting, dicht aen de fteegracht, leid d'aeloude Keizer Xun, zoo de Sineeen klein, doch zeer luftig Meir, Lien- fenfchryven plag teviftchen.
Na by d' onderhorige Stadt K/ang
hoa, dat 'sÜen-lloemen, die het, tot
,

Landfchaps
van Pekw£.

:

:

,

:

,

,

,

:

,

burgers enrontomgelege
onder het aenrechten van
grote gaftmalen op het zelve in fpeeljachtcn, in grote meenigte geeft.
Inde landft:reke Hoktenfu, leid by
de onderhorige Stadt Hie een zeer
diep Meir Tögenaemt wiens ganfch
water , op het inwerpen van eenen
fteen,bloed-rood word. Zoo de bladen van de nevenftaende bomen daer
in vallen , aenftonds vliegen zwaluwen daer uit zulx de bladen zelfs in
vogelen fchijnen verandert te worden; gelijk van d' Yierfche endvogelen of rotganfcn verhaelt word.
In de landftreke Sintïngfu begint,
ten noorde der onderhorige Stadt
Ningjni, een groot Meir Talo, en ft:rckt
tot aen d' onderhorige Stadt Kiulo in
de landftreke Xuntefu. Niet verre van
de kleine Stadt Hanping, leid een ander klein Meir gemaekt door twee
bronnen d' een met zeer heet , en
d' ander met zeer kout water daer zy
nochtans beide zeer na by elkandre
welluft: der

volken

,

,

,

;

,

,

:

,

gelegen zijn.
In de landftreke Tamingfu , by d'on-

begint het Meir Jeu , dat 's zoutigh,
(want al deflelfs water is zout , gelijk
zeewater, en word daer uit zout gemaekt) en ftrekt van daer tot aen hec
gebied der onderhorige Stadt Ganye :
is groot in zijnen omtrek honderten
veertig ftadien.

In de landftreke Taitungju, bewefte
de Stadt Taitung,\tid het klein Meir
Kiuncu ,dat 'svrome man : wantaldaer
woonde de geen, die het goud weet
gaf.
Het ontftaet uit den vliet He.
Op den berg Tenking, by d'onderhorigeStadt So, is een meir van een
onmetelijke diepte , welk een fladie

inderonteheeft.
In de landftreke Taiyvenfu is, beweflen de Stadt Che het Meir Tien.
In de landtftreke 5/5<jwy« aen de
zuid-zijde der Hooft-ftadt,leid een tameiijk groot Meir Fan geheten, welk
gemaekt word uit de byeenkomfte
van twee dromen een ander aen de
noord-ooft-zijde.metdefpa gegraven,
door bevel van Keizer Htaou , tot een
luft-plaets hetisverciert daer en boven met een heerlijk paleis , bof,

a^«''«»^'

,

,

:

:

fchaedje

-vTnLn^

va» Sina, ofTaiJing.
fchaedje, en velerlei bloemwerk : alwaer de Keizer , om zich te verlufti-

voor de zijnen tooneelipelen en andere vertoningen deed
aenrechten. Aen de zuid-vveft-zijde
der Stadt beval dezelve Keizer ook
een meir te graven Quenming genoemt, en deed by wijle daer op zijne

gen

.veeltijds

,

krijgsknechten kortswijlige fcheepsgevechten aen rechten , om allengs
hen tot de fchip-drijden te gewennen:
want naerdien hy voor had de zuiderlijke Landtfchappen te beoorlogen,
daer het van fchepen en water krielt,

zoo onderwees hy dooj deze kortswijlige oefeningen aldus de zijnen tot
d' aenftaende gevechten.

Aen de zuid zijde deed dees Keizer een ander meir maken, en daer by
een zeer fraei luft-hof genaemt Silen,
om na deze fcheeps-gevechten aldaer
,

uit te ruften.

Hy ftelde in het zelffte meir een
grote ftene vifch toe opgerecht en
vaftgehecht, gelijk een khp onder water op dat het boots-volk, met dezelve over en weer verby te varen,zou leren de klippen en droogten mijden.
Tegen den regen -tijdt geeft deze
vifch volgens fchryven der Sinefen,
een groot gebalk, miffchien door het
te ruch geilagen geluid van zekeren
naby gelege weerklank.
Daer en boven verhalen de Sinefen,
hoe dees Keizer t' eener tijde dacht in
zijnen flaep te zien, dat deze vifch,
met d' angel gevangen, hulpe van hem
verzocht en om byftant bad;en hy des
anderen daegs in 'er daet in het meir
zelf een vifch met d'angel gevangen,
gevonden, en hierom gedachtig aen
den droom de vifch ontflaekt en vry
gelaten macr naderhand onder het
viflchen twee peerlen in zijn net gevonden hadde.
De Sinefen noemen deze peerlen
Mingyue, dat 's ftenen van de heldere
mané, omdatzy, na den ouderdom
der mane vermeerdering en vermindering van licht gevoelden gelijk gemenclijk van de maen-ftenengezeid
Word.
Wijders, menvint'er, die drijven,
,

,

,

,

,

,

:

,

,

dat diergelijke ftenen noch in Sina beruften, en tot

noch toe inhetpaleis

i6x

des Keizers zich bevinden: gefchat by
hen op een onwaerdeerlijke waerde.
Wanneer de Keizer deze ftenen in
handen kreeg zeidmen hy met deze
woorden uitborft: waerlijk ait is de gifte Tjan die dankbare vifch die ik aan
,

,

d" angel verlof:

,

en vry gelaten hel.

Binnen de Stadt CV«j«, in delandke Cinanfu aen de weft-zijde, leid het
meir Taming waer uit een vaert oi

A<«><;»</f/

^'^dfchafs

,

,

,«»^.

gracht na liet meitChoyng ftrekt,mede
binnen de wallen der Stadt gelegen.
O
O
T T*
Uit beide meiren lopen.door degehele Stadt , prachtig geboude grachten,
1

1

en maken dezelve aller wegen bevaerbaer.Ook heeft dit meitTaming eenen
uitgang na het meir CioATd», welk aen
de noord-zijde buiten deStadtleid.
By d' onderhorige Stadt Changkieu
leid het zeer groot meir Peyun genaemt , welk de volheid van vifch,
vrucht Linko en Lienhloemen heeft.
In de landftreke Tencheufu htdt-

men vijf meiren, als, A'd»a^»g,bezuidc
by d' onderhorige Stadt Fen: Toxan en
by de Stadt Tingtao : Leangxan,
by de Stadt Tungping Lui dat's</t»«cfer, beoofte de Stadt Kao: want in deffelfs midden is een fteen wiens romp
eenen draek,en hooft een menfch verheelt: de Sinefen noemen dezen geeft
den donder en fchryven door het
flaen op deftelfs buik , een geluid of
Fauly,

:

,

,

ftem voortkomt. Men heeft 'er veel
andere Meiren van minder belang.
In de landftreke Tengcheufu, hy d'onderhorige Stadt Laiyang, leid het meir
Hiyang : In Tungchanfu, 't Meir Ho.
In de landftreke Aaifungfu leid ten
wefte der kleine Stadt Hiu het klein
meir Si , en een ander , by Jengüng :
noch zijn 'er twee andere kleine meiren , Lieu , alzoo genaemt om de veelheid der willigen aen hunnen oever :
het een is gelegen naby de Stadt Chin,
en het ander by Sinchin.
Aen de weft-zijde der Stadt is gelegen het meir Kiuming gemaekt door
den Keizerlijken ftam Sung, tot een
oefen plaets ten fchip-ftrijdt. Ophet
zelve plag Keizer Taifung de krijgsknechten braef t'oefenen en monfteren. Het is een zeer luftig meir,bebout
aen den oever met veel treffelijke PaIcifenenPagQden.
^
Men
,

,

,

X

,

Mihendet
^""'^f^^'^t^

van H#»/»».

!!

£e/chryvhtg des Keizerrijks

lé^

Men

ook marmere zuilen in de landftreke Queicheufu leid het
befchreven met gedich- yitltCingyven, groot hondert ftadien
in 't vierkant d'oorfprong van den
ten, totlof des Mcirs.
Daer zijn ook. andere kleine Mei- vliet Citig. Weftelijker beoofte d'onren , onder ander een , by de Stadt derhorige Stadt Ta het groot Meir
Cbin Tiingmuen genacmt , om dcflelfs Vanking, met ocvers,rijk van boffchen,
helderheid van water , en daer op landouwen, gcbloemte, boom- vruchten en volk-rijke dorpen.
geen kroos noch groente drijft.
In de landftreke Mahufu^QïWidt de
aen
leid,
In de landftreke Queitefu
de zuid-zijde der Stadt Queite , het Stadt Mahu , leid een meir , mede MaMeir Nan daer in 't midden een ftcne hu genoemt , dat 's Meir des Peerts:
brug doorloopt met vele bogen be- want in dit meir verfcheen volgens
het fchry ven der Sinefen, een pecrt, in de
vvefte d' onderhorige Stadt Ciu
Meir Si : en in dezelve landftreke een gedaente van eencn draek waer na de
zeer klein Meir Choki» : neven het Stadt het meir en vhet , door den
welk zeer vele zijd-wevers wonen, Stam Tang aldus genaemt wierd.
In de kleine landftreke der Stadt
dervvaerd gelokt door de voortreffeMuicheu
leit een meir Hoang genaemt,
waerdoordezijhjkheid des waters:
dat
knng-ront:X.ti
oorzake het de gc's
de ftoffen,in het zelve afgewolTen.een
fchonen glans bekomen en heeft het hele Stadt M«/f/?(?« zelf omringt: nictMeir van daer ook den naem Choki», tegenftaende deflelfsgrootfte gedeelte na 't wefte gelegen is. D' oever is
dat 's afwaffèhing ^an Damajlefioffen.
Beoofte d' onderhorige Stadt Ju- rontom bebout met zeerfchoone getimmerten, welke alle gelijk een ring
chirtg leid het Meir Menchu.
flaen
wiens gefteente de Stadt zeü
In de landftreke Hoaikin^fu leid,be,
noorde de Stadt Ciyuen, het Meir Tay, met recht mag genoemt worden. Daer
welk door den vhet Ki gemaekt word. by is een zeer lange brug,. ^/V^c geheten.
Aen d' ooft zijde der Stadt Kiating
In de landftreke JuniM^fu leid bewefte de Stadt Juning het Meir Si : is leid een klein meir Ningyve.
en
By d' onderhorige Scadt Puktang
luftig en vermakelijk in 't oog
vercicrt met twee gebouwen tot ver- leid een klein meir Yotan : 'm het welk
men zeid Keizer //oj«^/i, voor de gegaft en luft-plaetfen der ftedelingenBewefte de kleine Stadt /« is gele- boorte des Heilands twee duizend
vijfhonderd en meer jaren,in d'Alchigen een Meir van honderd ftadien.
Stadt
der
In de kleine landftreke
Ju miftery doende was.
In de landftreke Vuchangfu leggen M'irendis
leid noordwaerds het Meir Quanching.
Op den berg Tienchi, byd' onder- twee meiren, het eenby d'onderho- ^"""^^H^
der landtftreke rige otadt Kiayu , en t ander by die q^mtng.
horige Stadt Mien
ChiMgtufu leid een Meir , welk door van Puki.
In de landftreke Hanyangfu leid binregen niet gemerkt word te vermindroogte
te
vernen
en buiten de wallen der Stade
deren nochte door
Hartyang zelf een meir Langquon : aen
meerderen,
Aen de zuid - ooft zijde der Stadt de weft-zijde,aen den voet der bergen
C/ji«^/«.iseenfchipftrijd-plaets of poel Kieuchin, hetmeit Taipe, groottwee
7^oIn»g genaemt, welk Keizer Sui deed honderd ftadien.
In de landftreke Sianzyatigfu heeftvervaerdigen , tot een oefen- plaets
hy
wanneer
hy d' onderhorige Stadt Nanmen
voor de krijgsknechten
voor nam Koning Cbi» te beoorlogen, chang in een kapel, een Meir Chinchu,
ziet 'er

opgcrecht

,

I

,

j

,

,

,

,

,

:

,

,

:

,

:

!

,

,

Meiren des
Lmdfcbixfi
van Shehuen.

,

,

,

j

i

;

,

,

een Meir van vier hondcrt ftadien
gegraven en gemaekt
rontom de Stadt Chingtu gelijk tot
een gracht hoewel breder aen de
noord-zijde: van d'uitgegrave aerde
zijn de wallen opgeworpen.
Bezuiden d' onderhorige Stadt Cai,

j

/«'«////is

^

,

1

,

',

;

Meir der peerlen : want zoo iemant onder het gaen op den oever
dat

's

wat ftijf treed aenftonds komen
,

wegen ronde water

aller

bollen of drop-

pen op, in gedaente van peerlen of
zulx door kunft of natuur gcfchiet is
:

j

,

niet licht te zeggen.
\

In

::

van Sina

,

ofTaiJing.

j^j

Indelandftreke Teganfuleidbeoofte de Stadt Tegau zelf, eengroot meir

om met

meir, r«genoemt, dzt's oorlog: want
het was ten tijde der Koningen een

In de Idindi^iekc Jengcbeufu leid by
d' onderhorige Stadt Tau een
grote
water- val , uit het welk aenftonds een

rijs hunnen drank of wijn
Sampfou daer van te maken.
vaa negen honderd fladien , genaemt
In de landftreke Chantefu leid by
Junmung.
d' onderhorige Steden Lmgyang
en
In de landftreke Hoangcbeufu leid Juenkiang het meir Chexa, en vereenigt
by d' onderhorige Stadt Hoangpi , een zich aldaer met het meir Tungting.

plaets, verordent ter fchip-flrijdt Viheu een ander groter, leid naby d' onderhorige Stadt Hoangmui, en daer ontrent het meir T'^z/e : beoofte de Stadt
Ai, het mcir Kinxa.
:

poel ontftaet, daer gele Lien-hloemen
ingroeien, die zelden met die kleure

,

gevonden worden.
In de kleine landftreke
Cingcheufu,
by d'onderhorige Stadt Hoeitung, leid

In de landltreke Kingcheufu leid aen
d'ooft-2ijde der Stadt Kengcheu het

een meir G;?g^>o van binnen met grote klippen en ftenen, daer de
Sinefen
,

meir 7«»2;, groot veertig ftadien. Het
is een lullig en vifch-rijk meir , tot

by wijle op klimmen en aldaer met
vermaek en fpijze der ftedelingen, die eeten en drinken goed cicr maken.
veeltijds grotegaftmaien daer op aen
In de kleine landftreke Chincheufti
rechten.
leid by d'onderhorige Stadt Hingning,
In de landftreke Yocheufu aen de op den berg Xenieu,CQti klein meir.r^»
2uid-wefl:-zijde der Stadt Yocheu zelf, geheten , met zeer warm water den
leid een groot meir, Tungting ge- gehelen winter over. Derwaerdvhenaemt ontflaen, volgens der Sinefen gen tweemael 'sjaers, inhetoverftedoor eenen water-vloet ken na'tzuideofnoorde, wilde ganfchryven
waerover in het zelve noch verfchei- fen waerom dit mQïiJen genoemt,
de volkrijke eilanden zijn , als Kiun, dat 's gans.
,

,

;

,

,

:

Kinxa, dat 's go ut zant

,

Kiue , Pecio,he-

In de landftreke Nanchangfu paelt Meirmdei
aen dezuid-ooft-zijde der Hooicftadt
IZ^^^"^'
''
het meir Tung , zeer vermaerd door de ITgi.
zeer goede vifch en helder water. Het

bout met prachtige Pagoden en kloofters, rijk van offer-papen.
Onder ander is 'er een drijvend eiland, ook bebout met eenkloofter
want de wortels van bomen en riet,
onderling door elkandre geflagen en
gevlochten houden d'aerde boven,
en,doorhetgeduurig aengroeien te
zamen, zonder eenig gevaer van te

groot Meir Poyang , anders Peng/i genoemt, lang drie hondert, en breed
aen de groote Stadt A'^'w/ê^^^veertigh

,

,

breken.
In de landftreke Changxafu leid op
het midden des bergs Taihu, by d' onderhorige Stadt Lieuyang een groot
meirvan onmeetbare diepte op den

^

,

|

,

,

:

berg Xepieen meirvan dertig ftadien,

Pexa genoemt

:

waer

uit vier

beken

een is de vliet üeu: d' overige florten in den ftroom Juping.
Aen de noord zijde der onderhorige Stadt Siangyn leid een Meir Cingcao,
welk ook de landftreke Jocheufu befproeit, en aldaer zich met het meir
Tunting vereenigt.
In de landftreke Hengcheufu leid beoofte de opper-ftad Hengekeu een zeer
diepmeir, metgroen water, welk, de
Sinefen zonderling dienftig houden.
florten

:

d'

ftadien , begint ten noord-oofte aen
de zuid-weft zijde der landftreke A^j«chanfu : paelt ten wefte aen de hndüieke Nankangfu , ten oofte aen y^öcheufu : een gecleelte, na de zijde der
ondcrhoorige ftadt Tukan, word Kanglang genoemt.Het bevangt verfcheide
Eilanden , als ten zuide Lungma , Xuihung, Pipa, by d'onderhoorige ftadt
Jukan: hoger na 't noorde, lngcu,Chuki,
Checien,Qn den bergh Ai,op een eiland
gelegen beoofte de hooft ftadt, Pehoa: ten wefte, een klein eihndTeuxu.
Het ontfangt ten zuiden denftroom
Kan : ten ooften den vlied Logan ten
noorde den ftroom Kiang.
:

,

:

In del^dind^iekeKienchangfu leid
binnen en buiten de hooft -ftadt een
Meir het een Kinquei het ander Kiao
genoemt na by d'onderhorige ftadt
Nanfung, het klein meir f^anjui.
In
2
,

,

,

:

j

X

,

,

t

Befchryving des Keizerrijks

i(J4

In de landftreke Linkiangfu by
d 'onderhorige Svddzjue»cheu, leid het
Meir Funghoang is niet zeer groot
maerditin het zelve zekzaem en on-

Meir of een grote poel Hing genaemt,
van riet-gewalfen.
In de landftreke Lucheufu leid het
groot Meir Cao en een ander klein Pe,
die by d' onderhorige Stadt Lukiang
rijk

,

,

gemeen; dat het water noit door regen aen , nochte door drooghte af vereenigen. In het

eerfte leid

den

berg Ci , dat's JJ^eeskind, om dat hy alneemt.
In de landftreke Kieganfu by d' on- leen is.
In de landftreke Taipingfu begint
derhorige Stadt Kiexui, is het Meir
aen
's
de zuid-ooft-zijde der Stadt Taidat
Mie
,
Kien : by Ganfo het Meir
honig , alzoo genoemt om de zeer ping, het Meir Tanyang, begroot by
de Sinefen op drie honderd ftadien,
zoete viflchen, die het voet.
fpringt van dacr tot aen de Stadt
en
d'onIn de landftreke Xuicheufu, by
derhorige Stadt Sinchang leid het Liexui.
In de kleine landftreke der grote
Meir Cho, welk zeer klaer water heeft,
Cheucheu begint, by de Stadt CiStadt
en bynanoit drabbig.
In de landftreke Juencheufu leid aen 'venciao, het meir fV, enftrekttot aen
d'ooft-zijde der Stzdt Juencheu het de Stadt I^/^öw.
De kleine landftreke Siucheu heeft
Meir Tung en word het vermaek der
landftreke genaemt want de Sinefen by de Stadt /««^ het Meir 7a byhet
rechten op het zelve veeltijds gaft- welk men zeid ^e moeder,een boerin,
malen aen waerom aen den oever van Keizer Lieupang, door den geeft
verfcheide paleizen en luft-ho ven ge- verkracht wier de , en daer na hem
fticht zijn. Het Meir Mingyo verftrekt d'oprechter des Stams Han , quam te
,

,

,

,

.•

:

:

aen de Stadt een fteegracht,en is over- baren.
In de landftreke Hancheufu by de Meiren de
al met bevaerbare grachten door de
LatiJfchafs
Stadt zelf geleid, en komt tenoofte IStzdt Changhoa, leid op den berg Cien- van Cheking een Meir, flechtsvan tweehon- kiang.
aen het Meir 7««g.
In de landftreke Kiangningfu leid derd bunder groot doch beroemt
ten oofte, by d' onderhorige Stadt omzijnegout-gelevifchjes, diedeSinefen na deze kleure i<r/«y« noemen.
Lieyang het Meir Cienli of van dui
In de landftreke Hangcheu leid beten
zuizent ftadien, en isvereenigt
de met het Meir Tai , gelegen in de vvefte aen de Hooft-ftad Hangcheu het
beroemde Meir 5/ , en is flechts een
landftreke Sucheufu.
onderhorige
ftcneftractvanfevenftadien,tuflchen
der
Buiten de poorte
Stadt Taiping leid aen de zuid-weft- dit Meir en de wallen, tot een zeer
by bequame wandel-plaets. Het geheel
zijde een klein Meir Hiuenuu
wefte
Meir , een luftig water voor vreemdeLiexui
ten
Stadt
d'onderhorige
het Meir Tanyang, en ftrektvan daer lingen en ingeboornen,begrijptin zijnen omtrek veertig ftadien,en is ronttot aen de palen der Stadt Taiping.
aen
leid
om
met wallen of bergen omringt , in
Sucheufu
In de landftreke
de weft en zuid-weft-zij de der Stadt maniere van een luftigh fchou-toneel.
Sucheuhct grooiMek Tai : want het Rontom de bergen , daer uit vele
beflaet, volgens fchryven der Sinefen beekj es ftorten, ieder met een byzonzelfs, een vak van zes en dertig dui- deren kil onderfcheiden, zietmen Pazend bunderen naby d' onderhorige goden paleifen, kloofters, ftudeerStadt ChangxchithetMeit Xang. Het plaetfen, wouden, graf fteden en zeer
D' oever heeft zeer
is vereenigt ten noorde met het Meir luftige tuinen.
brede wegen, geplaveit met vierkanCienli.
In de landftreke Tangcheufu leid, be- te ftenen , en binnen het Meir zelve
noorde d'onderhorige Stadt Kaoyeu, leggen fchip-bruggen, van oever tot
het Meir Piexe alwaer een gegrave oever, tot overgang; zulx het geheel
Meir ook te voet kan bezichtigt worvaert in het zelve uitkomt.
In de landftreke Hoaiganfu leid, aen den. Deze wegen ftaen ter weder-zijd'ooft-zijde der Stadt Hoaigan , het dc in de fchaduwe van perfik of willige
,

Meirm

des

Landfchaps
•van

nan-

king.

,

1

,

j

:

t

j

'

:

,

,

,
:

van Sina
ge bomen
al

,

lijn-recht gepoot

,

en

diergelijke

,

tot gerijf der

welk men

ofTaifmg.

en over- het

j^f

wat daer in gevvoflen word»
met dezelve kleure verft.

voorzien met ruft-banken, priëelen

laers: dier wijze

»

wandc-

al

,

Aen d' ooft- zijde der Stadt Tingcheu leid een poel Cingcao , van een

men in twijfel ftaet,

de won- bunder, en zeer ondiep ontrent den
of zelven groeien bomen , akijds met
,
kunft , die het werk der natuur ver- groen loof bedekt.
In de landftreke Hoekheufu leid ten
rijkt of liever overtroffen heeft. Al
tet water is kriftal klaer en helder, wefte der Stadt Hoekheu het Meir
2ulx op den grond zelfs ook de min- lung groot tien ftadien in den omeerft zal prijzen

:

cieraedje der natuure

derlijke

,

flefleentjes zich vertonen.

Ontrent

trek.

In hetzelve zijn twee eilanden,
bebout met eenige luft-huifen,tot ver-

oevers daer het water lager is, leid
het overdekt met de bloemen Lien.
d'

,

gaft en drink-plaetfcn der ftedelingen.

Het Meir heeft geen uitvaert voor
Het geheel Meir is rontom met
fchepen want het water word flechts een fteen-walopgehaelt te midden,
door zeer kleine beekjes, of met het van het een eiland tot het ander, en
:

:

openen eener fchut-lluize benoorde van den eenen oever tot den ander,
de Stadt, by hoog water door veel re- ftrekt een brug. De gehele oever is
gen, uitgelaten Evenwel heeftmen in metzeerfraei geboomte luft-hoven
,

,

.

,

het zelve veel fchepen , gebout aen
den oever, die te recht goudePalei-

en ftudeer-plaetfen bezet.
In de landftreke Zif «c/.Td'a/» leggen,
fen zouden mogen genoemt worden, rontom d'onderhorige Stadt Kingy
om hun prachtig fchilder - werk van vijf kleine Meiren, f/genoemt.
Inde landftreke Tincheufu leid het
velerlei kleuren en helderen glans van
het fchitterend goud. In dezelve wor. Meir Kiao.
In de landftreke QueilingfuXtiêizQïi Meirmda
den gafteryen , fchoufpelen en allerlei andere vermakelijkheden aengc- de weft-zijde der Stadt Queilin een
t^f{'f5'
recht, zulx de llempige Sinefenhier Meir Si, groot zeventig ftadien cn^Hf'van alles vol op hebben en niets der- in het zelve een heuvel In , eilandsI

:

,

ven dat hen tot vermaek kan dienen. gewijze.
,

Het

In de landftreke Gucheufu leid aert
vaertuig met allerlei toeftel dus
gewapent vaert vrolik en veilig door d'ooft-zijde der Stadt Gucheu een
het Meir, zonder fchroom voor fchip- klein Meir, Gö genoemt, in het welk
breuk of onweer. Dies geen won- oulinx Koning Pegao tien Krokodilder, deSinefen dezeplaets en Stadt len voede den welken hy mifdadieen luft-hof of aertfch Paradijs noe- gen en fchult-plichtigen plagte voor
te werpen om vcrflonden te worden.
men.
In de landftreke Kiucheu leid by Men zeid d' onfchuldigen noit door
,

,

,

*

,

'

d'onderhorige Stadt Kaihoa een klein dezelve beledigt zijn zulx zy hier
Meir Pehiai , alzoo genoemt na de door , die van dekrokodillen niet gedoot wierden, vry raekten , alsbuiwitte kreeften die het voortbrengt
kreeften.
P^/^itï/bediet
witte
ten weten van alle fchult.
want
Binnen de wallen derkrijgs-vefting
In de landftreke Ningpofu leid by
d'onderhorige Stadt Tunghoa een klei- Cinping leid een klein Meir , Cifeng geYapoi ge- heten, wacr uit d'inwoonders water
ne poel ; maer zeer diep
noemt wiens water , zoo de Sinc- fcheppen tot hun nootdruft, dewijl,
indien de Stadt een door de grote gevaerten van ftenen
fen fchryven
vroom Opperhooft krijgt ganfch en herdiglieid des gronds , het graven
,

,

,

,

,

,

,

,

klaer en deurluchtiger dan glas word
Mtirtn des
Lnndfch»ps

,

van putten belet word.
In de landftreke Tuchofu

;

maer zo een quaed,drabbig en duifter.
Inde landurekc Tingcheufu leid na
tjy £jg Sf^jt Vupinz het Meir Loxui
ixitsvan groen jvafer, alzoo genoemt
na zijne groene kleur daer mede dit
water zoodanig ingedronken is, dat

aen de

Meir gelijknamig met de Stadt.
,

I

In de landftreke /«»»t7;//^ ieid aen
de zuid-zijde der Hooft- ftadt/«»»j»

het Meir Tten

X

/

,

weft-zijde der Stadt Pingcheu, leid een

,

anders Qusnming ge3

noemt.

Befchryvingdes Ke'izerrijks

1(5 <j

naemt, enftrektten

aen de
groot in

vveftc tot

j

wallen der Hooft-fladt
is
den omtrek vijf hondertfladicn. Het
oncfangt vermeerdering van water uit
den flroom Puon , die uit de bergen
:

Kaoming in het meir zelf ilort: en,geeft
aen de zuid-zijdeden oorfprong aen
den vhet /<:/»Xv7,die na 'tnoordc vloeit.

:

In delandftreke Ta/ifuleid beoofte

deScad7l;//hetzeerlangen vifch-rijk
meir Siul begint zuidwaerds by de
Stadt Tuli, en eindigt ten noorde aen
d' onderhorige Stadt Leangkiung. Het
geheel meir maekt negen inhammen
of inwijken , en heeft drie bergen als
eilanden
behalve Ivier andere platte en zeer vruchtbare eilanden
Uit hetzelve neemt de ftroomiViofale zijnen oorfprong die na dit geheel Landtfchap doorfneden te hebben , in het Koningrijk van Tunking
ftort, en, water rijker geworden, die
kil maekt
waer langs defchepenna
het \\oï\2inTunking opvaren.
In delandftreke Lirtganfu leidnaby
d' onderhorige Stadt Xeping ten welle
het meir Tlung groot over de honderd en vijftig ftadien.in den omtrek:

voet der hergen Kiechiung, eenmeir
en poel, gen^emt Cbuigve».
Indekrijgs landflrekeC/t^^/w^y^Ieid
by d' onderhorige Stadt Kiencbuen het
meir Kien , groot in den omtrek ze»
ftig ftadien. Uit het zelve ftorten
drie beekjes, die hetSinecfch letterteken Chuen uitbeelden
namelijk
waer
de Stadt
dat
's
water
van
,
]

In dekrijgs \dind{\rcke Vutingfu leid

:

,

,

,

,

,

:

krijgslant(irekc/««c/;rf«^/«,aend'ooftj

,

in het zelve leggen drie eilanden.

Een ander, Tunghai,
Srzdx.Tunghai
in

't

vierkant.

,

leid

derhorige, Stadt

|

bewefte de

i

groot tachtig ftadien

Het begint naoy

\

d'on-

//o//.

In de landftreke Chinkiangfu leidbe-

1

zuide de Stadt Chinkiang een groot
meir Fujien welk honderd duizend
bunderen beflaet een ander,M/»^, by

;

,

,

d'onderhorige Stadt Yangcung.
In de Iandftrekey«»^»/»^/i< leid aen

j

d'ooft-zijde der Stadt Jungning een
|

,

eilanden in

't

met drie ganfch gelijke
zelve: ieder heefteenen

{

heuvel van honderd roeden hoog.
Indekrijgs-landftreke A'/(?c/»^y«leid
naby d'onderhorige Loleang, aen den

zijde der {ladt/««^<:/-'trf«^,'t meir C/;/«g'
hou, geheel bedekt mei Lien-blocmen.

Aen de zuidzijde der krijgs-ftadt
Pexing, leideen meir Chin genoemt,
ontftaen uit den val of puinhoop van
een grote ftadt,welke,volgensverhael
der Sinefen zcüs, om de godloosheid
der inwoonders, door een aerdgaping
quam te verzinken , met verdelging
van al d' inwoonders, en behoudenis
flechts van een kint dat, met het drijven op een hout, den algemeine neerlaegh ontquam. Deflelfs voornaemfte
,

:

groot meir

:

aen de noord-wefl-zijde der Stadt r«ting het meir Hoeineao, ddit^svogelen
gevende : dewijl de bladen van zekeren boom (want niet van allen) die in
hetzelve vallen, in zwarte vogeltjes
veranderen tot zulk eene verwondering en verbaesheid der inwoonders
dat de Sinefen dezelve voor
geeften houden.
In de krijgs landftreke cintienfu
leid tuflchen de bergen bewefte de
Stadt, een groot meir C/'^, anders de
zee Cingxui geheten in het welk uit de
in de
bergen al de beekjes üorten

,

,

I

den naem bekomen heeft.

:

,

I

j

j

inwoonders worden gezeit uit den geftachteenafkomft vanC/;/«tezijn:van
waer ook het meir den naem heeft,
Het word ook de Ster-zeegenoemt,
millchien om de water-kruiden, die
ftersgewijs boven ophet meir drijven.

bronnen.

N

de landftreke Fuencheufu
desLandtfchaps van Peking,
zijn byd' onderhorige Stadt

nauwer ga floegen,
ze

lichtelijk

zouden-

dezelve de zelffte werkingen
bekomen: want eenigen hunner hebHiiwy zeer vele hete en ko- ben een verfcheide fmake en kleure.
By de Stadt Lo , in de landftreke
kende bronnen , de kleine putten van
Itahen eenigzins gelijk. Zoo de Sine- Jungpingfu,is een zeer luftige bron,met
fen deze dingen meerbehertigdenof water, zoo klaer alskriftal.
uit

In

X

!

van Sina, of TaifiHg.
des

In de landftreke
Landfchaps van Xenfi is by deStadt
CbinniHg een zeer luftige bron, X/ngxui genoefnt met water zoo klaer als

Kingyangfu

om omringt met veel oude bomen.

,

In de landftreke Hoangcheufu des

,

,

kriftal.

Indelandftreke CinaHfu des Landfchaps van Xantung , worden aen de
zuid-zijde der Stade Cinan over de
twee en zeventig bronnen getelt een
onder deze, genaemt A/«/(?, overtreft
al d' andere in voortreffelijkheid van

167

Stadt ChangningS^nngl een bron,ront^<"n»j"^^^"

Landfchaps van Huquang, leïdby de' J'J'nHuStadt Kixui de bron Loju , daer de i»i'>zStadt vermaert door geworden is:

om den drank 77;^ van hetzelve
maken,bekleet het de derde plaetfe
in voortrefTelijkheid by de Sinefen.
Op den berg Kingmuen is een bron
want
te

:

met zeer treffelijk water.
In het Landfchap van Kianqjfi leid,
bewefte de Stadt Nankang de bron
Lien , die met zijn water, in het valSinlo,

water.

In de landftreke Tencheufu deflelvenLandfchapsjeidby deStadtA'i»^-

,

yang een bron Tjo-: waer uit de wijsgeer Kunfut oulinx niet wilde drinken fchoon hem zeer dorfte, ter oorzake van den naem rover , dien het
zoo zeer waeren ook
water had
zelfs de namen der ondeugden by

len

,

de gedaente van zilver laken ver-

heelt, en levert dertig beekjes uit.

Het

water word by dc Sinefen voor zeer
treffelijk gehouden.
In de landftreke Vucheufu deflelven
Landfchaps leid by de Stadt Kinki
een luftige bron.
hem gehaet
Binnen de wallen der Stadt Xukheu
In de landftreke Tencheufu des zalChaoleid
een bron met zeer treffelijk waven Landfchaps leid by de Stadt
yuen een bron Hanuen gcmtmi een ter, Puenjïu genoemt.
In de landtftreke Sungklmgfu des
wanfchcpfel der natuur , waer uit te
fJ^J^J;
water
vloeit:
Landfchaps
van Nanking is in zekere v.w 'nmgelijk kout en warm
waerom hy ook dien naem heeft: kerk der Stadt Xanchai een bron met ^"'irwant Hauuen is kout en warm gezeid. zeer goet water, geheten/««^.
In het Landfchap van Honan,zen de
Uit den berg Kin gelegen in den
Xromm des
Landfchaps zuid-zi jdc det Hooft-ftadt //o«rf«,leid
ftroom Kiang, in delandftreke Chin•van Hom».
r
een zeer iraeie bron , T*/»^ genaemt: kiang, fpringt een bron met zeer heer;

:

,

,

:

,

,

\

daer by een flene (Icllaedje gedicht is,
om des te beter van liefhebbers te

lijk

In delandftreke C/;^.;^i«^ desLand«^J';
fchaps van Quantung is by de Stadt van^an.
Singing, op den berg Tienlu, een bron "'"^•
of poel, waer uit, door het inwerpen
van een fteentje in den zelven, een geloei of gekrijt, gelijk donder, gehoort
word: en betrekt aenftonds de lucht
waerom hy de poel
en valt regen

kunnen bezichtigt warden.
In de landtftreke Na»yangfu des

Landfchaps voornoemt

is

,

water, Chunqleangg(^ex.en.

by de

Stadt Nuihan een bron met water,
welk, by deSinefen, om zijne kracht
van den menfch een lang leven te
kunnen befcharen, gelijk zy willen,

:

des draeks genoemt word.
voor zeer dierbaer gehouden word.
De landftreke Pinglofu des LandAen de zuid-vveft-zijde der Stady«
is een bron met zeer heet water: waer- fchaps van Quangfi heeft twee bronom hy Ven genoemt word dat 's heet. nen, d'eenbenoorde de Stadt P/»^/^
Bromen dei
In dc landftreke Chintufu des Land- Caning genoemt, en d'ander, by de
,

Toxan geheten.
zuid-ooftzijde der Stadt
een bron met zeer
fpringt
Queiyang
zoetien helder water, en valt binnen
in de gracht:noit word dezelve gracht
gemerkt te waflcn ofte verminderen,
hoe veel daer uit gefchept word.
By de Stadt Pingten in de landftreke Tungginfu, is een wonderlijke bron,

Stadt Xo

van Suchuen, kid by de Stadt
Nuikiang een bron met water , die nu
rijft en dan zakt
en volgt gelijk bevonden is , de getijen van eb en vloet,
fchoon zoo verre van zee.
Aen de weft-zijde der Stadt Xunkingiaid een bron Tieju, dat 's melkachtig, alzoo genoemt om zijne zoete des waters.
In de landftreke Sincheu , by de

iTnsi"^' fchaps
chtien.

:

,

Aen de

,

,

Cankenqoenozmz
-^^
i

:

waer

uit

dooreen
eeni-

Befchryvitig dés Ke'nernjks

idS

water
vloeit het een klaer en helder, en het
ander drabbig en donker: na het zijeenigen

mondt

tvveederlei

:

nen

hooftbron verlaten heeft gaet
,

ie-

als of
der eenen verkeerden weg
d'een op den ander vertoornt was.
Van het klaerfte water word met
rijs zekere drank Samfou gemaekt.
Aen d'ooft-zijde der Stad C/;i««/«^
bron met zeer kout water ;daer
een
is
,

nochtans de gehele omgelegen grond
dooronder-aertfch vuur warm is.
By de krijgs-vefting Picie fpringt
een bron met zeer Uefelijk water , ge-

noemt /0.
Srormm des
Landfchapi

'uanjun-

Benoorde de Hook-iiadtjuma» is
op dea berg Xang een bron met zeer

kout water dienftig evenwel tegen
de verlamming.
,

Aen de

zuid-ooft-zijde der Stadt

Cioking, in delandftreke Ciokingju

een bron met

warm

,

is

water, die aem-

borftigheid geneeft en alle verftop-

ping opent, wanneer de zieken daer
in gcwoiïen worden. Een andere bron
is in dezelve landftreke , Hiangxui
dat 's welriekend water , om dat het.
inzonderheid in de lente,liellijk riekt
in welken lijdd'inwoonders, om de
vreemdigheid der zake, offèrhande
aen den bron doen, en water,gemengc
met hun drank van rijs, drinken. Het
water zoo de Sinefen willen , geneeft
,

vele ziekten.

"Bergen^ Hooien en T>alen,
EtKeizerrijk van 5/«<?leitbefluwt aen verfcheide oorden
met ontallijke bergen niet
verre van de fteden gelegen.
de Sinefen zijn de bergen hoe-

Jlelijk

,

èn doorvorfchen al d'aederen en

I

I

,

By

,

wel niet dan degrootfteen vvijdftrekkenfte in zulk een grote eerwaerdigheid , dat zy geen ding met gro,

ter yver waen-geloofelijk gae-flaen,
dan de bergen wanthet geen hier te
:

zonder onkojle of arbeid
f ontzien te weten om etn gelukkige
aerde te bekomen namelijk het hooft of
fleert of hert des Draeks : want hier
door willen zy dat den nakomelingen des
overleden alles gelukkig en voor de wint
zal gaen. Velen , ervaren in de deze
kunfl, zwerven door geheel Sina omher,
die de geflalteniffen en ae deren der bergen ga-Jlaen, even als deflerre-kijkers de
zamen-voegingen en gezichten der geflernten en de handt en aenzicht be kijkers {daer de Sinejen zeer toe genegen
zijn) het wezen en de trekken des gant-

ingewanden

,

,

,

,

lande de fterrekijkers, in het aenfchouwen van 's hemels -loop, uitrechten het zelffte doen de berg-kijkers in het acnmerken en gae llaen
der bergen; met eerftelijk der zelve
flant, daer na de geftaltenis, hoven, fchenlichaems. Een wonder waen-geloof,
llromen, bronnen, enmeiren, inde daer in zy nochtans , tot raezenstoe, rewaer uyt zy velen.
zelve na te vorfTchen
Het is, mijns gevoelens , een vont van
daer na, voor zich gelijkze zelfs zich
zottelijk wijsmaken zeer ware rege- 'Zekeren Filofoof, om door dit middelde
len van de berg kijkery te zamen godsvrucht, en gedienftigheid der levenden tegen de doden te vermeerderen.
ftellen.
Wijders , de bergen inS'm'at.zijn meeIk zal laten volgen,'tgeen de Jefuiet
Martij» hier over gefchreven heeft. rendeels met grote dorpen beflagen lu,

,

:

,

,

-

Tnf. At.
Sin.

,

/« het gajlaen en uitkiezen dtr bergen flig door zeerfraeie graf-fleden,boffchen,
zijn de Sinefen niet min naukeurig dan en wouden. En gelijk de naerfiige Sineivaengelovig , met inbeelding al hun fen niets onbebout tot een doen niet laten
voorjpoet en heil in de hergen befiaet, leggen, alzoo worden vele bergen vlak en
en dat om de woon-plaets of verblijf des effen gemaekt tot den rijs-bou , inzonder,

Draeks in dezelve dien zy voor d' oorzakevan hunne gelukzaligheid houden.
Hierom onderzoeken de Sinefen, tot
het maken der graf-fteden {verjia van
,

,

rijken)

de geflaltenijfen der bergen naer-

heid in het landfchap van Fokien. De
bergen die fraei geboomte , boffchen en
zijn verciert
luflige uitzichten hebben
met grote en heerlijke Pagoden. Aldaer
zijn klooflers voor offer -papen. In dichte
,

,

,

kreu-

:

v.w Sina, ofTaifwg.
kreupel-hojfchen wonen

mlde en rouwe
j

menjcbc-n

,

den Sinefen zelfs niet

tot noch

j

Tju geleeft te hebben. By de Stadt
niung is een berg Tahiung , waer uit
tuflchen d' engte derfteneneen zeer
klare bron flort.

By de

;

Vijf mijlen

Sizétje

is

een berg Lungcie,

waeropdevoetftapvan eenen Draek
zich vertoont. Niet verre van daer is
een dal, Tunglo geheten omringt mee
zeer hoge kruinen van bergen der,
waerds een zeer eng en flcchts een
eenig voet-padt loopt waer over het
inrijd van oorlog een veiliee fchuil

,

^^ jj.

,

op men zeid de moeder van Keizer

ondervormen
De Sinefen hebben verfcheide boeken, die in 't byfonder van de gelukzaligheid en 't lot der bergen handelen
onder andere zijn twee de voornaemfte het een fnngxHi, en het ander To(rö/« geheten. Dies zal het niet ongerijmt zijn na den voorgang der Sinefen, al de bergen des gehelen Sineefchen rijks ten tone te ftellen.
Sergendei
Landfchafs

i(f9

In de laiidftreke der Stadt Paotinq
by de Stadt Huon, is een berg rki, waer

,

benootdcn dc Hooft-

pgf,j^^ jg gg^i betff Tb'ienxeu ge-

:

naemt, die degraf-fteden der Keize.....u.:
-._..
ren bevangt, prachtig met grote onkoften en waengelool gefticht.
Aen de zuid-weft-zijde derzelffte
1

pj^gjg g^gfj.

is

,

}

Si genoemt,

:

\

j

j

,

'

'

''

veW gezocht

|

,

den Tartcrfchen Stam Iven daer in
des zomers, voor de hitte der zonne,
de Tarterfche Keizers zich plegen te
gaen vermeien. In dezelffte landftreke, by de Stadt Changphing leid een
berg Pefeu, waer uit twee beken fchieten, die by zeker dorp Feu tezamen
komen. In de zelfftelandftreke, niet
verre van de Scadt Pa is een berg Nan,
bewofl'cn met een bamboes - rietbofchjVan tv.'alefftadien groot, waer
op een heerlijk luft-paleis gefticht is.
Ter zelffter plaets is de zeer hoge en
'^
fteile berg Puon. Dees heeft op den
top van eenen zijner verfcheide kruinen een groten fteen,die door de minfte aenroering beweegt en lilt.
By de Stadt Jungjung is be bergh

g^ ^^

De landtftreke der Stadt Hokien
heeft weinig en kleine bergen
en
flechtseen eenigen by de Sta'St C;^/»^',

een berg met name foci-ven,
bebout met een prachtig Paleis van
Stadt

^

word.

diemerkwaerdigis:zijn

kruin verfpreid zich in een lange en
brede vlakte die zeer vet en vruchtbaer van grond is, en verrijkt met een
dorp.
In de landftreke der Stadt Chin-

by de Stadt Cingking is een zeer
hoge berg Changnien genoemt die
met zijnen kruin boven de wolken
reikt. Op den zelven is een heilzame en zeer gezonde bron en door
de Koningin Xayang een zeer prachting

,

,

,

|

,

;

tigh afgoden

- kloofter
gefticht, een
voor vele Priefters , ter eeuwiger gedenkenis van eene verouderde ziekte daer zy , met hetd rinken uit dezen bron , van bevrijd

verblijf

,

wierd.

By de Stadt Kioyang is een berg,
en na de zuidzijde zekeren heuvel uit den welken ook een bron van
heeft, de bloem, om de velerlei kleu- zeer heilzaem water fpringt op den
zelven worden rare kruiden gevonren der ftenen, genoemt.
By de Stadt Cunhoa is een berg Min- den by de Sinefen zeer begeert, en
gyue alzoo na zeker onderaerdfchen andere geneesmiddelen.
Naby de Stadt Ki leggen de berIpelonk genoemt , daer hy mede in
dier geftalte gelijk doorboort fchijnt gen C«w en Tiaopuon, vermaert door
Chinquon

,

die veertig ftadien beflaet,

:

,

,

te zijn, en in zulk eene rechte dat het

denneerlaeg, dien Hanfiniy2XiChinyn

gat, van d' eene zijde daer in te zien,

ontfing.

de gedaente van een fchijncnde maen

Vma,

vertoont.

By de

By de

Stadt Phingco heeftmen de

bergen Kie en Siuvu genoemt

Stadt Canhoang

2X1.00

is

een bergh

genoemt na de

vijf peer-

den, uit eenen gehelen fteen gehouwen: daer boven op,de Stam
een

waer
worden, zeer prachtige kapel of heverecnflal
van hout op doen bouwen heeft, daerzy mede be,

i'/^-'^'.^.

uit kolen, als turf gegraven

die de Sinefen in plaets

de haert branden.

dekt leggen.

In

,
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In Xatitefu of dclantftreke der Stadt
Xuttte, is by d' onderhorige Stadt Xaho
een vermaerde berg met vele gaten

Tang geheten, dat is badt : om zijn
warm water, welk hy uitgeeft,dienftig
in hetafvagen dcrfchurtte.
By de Stadt Nuikieu is een bergh
Pungc/o daer van d' artzen zeldzame
gences-middelen bekomen. Ook is
ter zelffler plaetfe de berg Cu. , dat 's
weeskint, dewijl zy flechts een eenigen kruin oprcikt, zeer verre van al
d' andere afgefcheiden.
,

In r^>«/«_^/"«,of landftreke der Stadt
Taming , is by d' onderhorige Stadt

vermaerd door
Chinfung een berg
degraf-llede van Keizer Arf«.
By d' onderhorige Stadt Siun is een
berg Feukieu met een meir aen de
Cïeu,

,

doorliet
verzinken van zekere andere Stadt
vveft-zijde: aldaer ontftaen

fleiie

berg

,

,

ook de zeer hoge en

Siun. Aldaer is

Cukin.

InjHngpingfu aen de zuid-ooft zijde der Stadt junq^ping is een berg/^»g,
die vele beken uitlevert en een hogen ruch heeft , vervaerlijk in 't oog.
,

,

By

!'

onderhorige Stadt Hiengun is
een berg Lungciven , en op den zeiven
een bron derwaerd de Sinefen zich
begeven, metverzoekaen dendraek
om regen , in grote droogte.
Beoofte dezelve Stadt is de zeer
hoge berg Tu , bezet met luftige oud'

,

de boflchen.
By de krijgs-vefting Xanghai zijn
zeer hoge bergen. By dckrijgs-veftmg
Jungcheu is een berg Lungmucn dat 's
,

Draeks-poorte, alzoo

genoemt,om dat

deftroomliw/^o^^gtulfclicn deze
gen uit Tartarije door de grote muur
ber-

in Sina

komt ftorten.

\^ Tdh'X'fKf^.of landftrckc der Stadt
gedenkwaer
IZ^'xSi. Taïyven vindmen weinig
niet
niettegenllaende
dige bergen ,
bergh
weinig daer zijn behalve den
Turgen dei

:

ten noord - oofte de Stadt
Ta'tyven. Kiecheu is zoo veel gezeid,
o\sfchiphinde»de : want men zeid KeiKiecheu

,

ven word , om werk-tuigen aldaer
van te gieten.

By

d' onderhorige Stadt Pingting
een berg Cio vermaert door een
prachtige afgoden kapel en kloofter,
is

,

daer in vele Priefters tezamen leven.
By d'onderhorige Stadt Kafan is een
hcTgSiiie dat 's fneeu-berg, om dat hy
byna altijds met fneeu bedekt leid.
Verhael - waerdig is ook de bergh
Xeleu, gelegen in het gebied der ondie met zijderhorige Stadt Hing
ne vervaerlijke en kale kruin byna
,

,

al

andere bergen in hoogte overtreft.

de landftreke Pingyangfu leid,
onderhorige Stadt Siangtin , een
grote bergh Golung : ftrekt van daer
noord -waerds voorby de Steden
fuenfi en fuen fan , en fpringt zuidwaerds tot aen de Steden Kioyao en
aldaer vereenight hy zich
Teching
met de bergen Vlao , en loopt zonder ophouden na het Landfchap van
Xenfi en verder na 't wefte.
Een gedeelte der bergen, by d'onderhorige Stadt Kioyao, word de berg
op den zeiven zeidKilio geijoemt
men de krone en d' overige merken
In

by

d'

:

:

der Keizerlijke Majefteit,van den aelo\xdtt\Kc\T.tïHoangti, begrave te zijn.
By d'onderhorige Stadt Pu is een

hergXeuyang : hierom vermaert, detwee Filofofen,herkomftip uit koninglijke bloede , en verfmaders van
Koningrijken zich op den zelven,om
de goddeloosheid van Keizer Cbeu,
wijl

,

verfteken hebben

dien zy hunnen

,

dicnft niet waerdig kenden.

Daer by is een berg Lie neven den
welken Keizer Xun , zeer beroemt by
de Sinefen om zijn vroom leven, den
landbou ga floeg eer hy Keizer verkoren wierd. Deze berg brengt tot
op dezen tijdt gene doornen nochte
quade of fchadelijke gewafTèn voort,
veroorzaekt ,zoo de Sinefen verdichten door 's mans verdienften.
,

,

,

In 7li//Kw^^/«,of landftreke der Stadt

by d'onderhorige Stadt
zer ru aen dezen berg zijn fchip ge- Hoenyven een gedeelte des hti^Heng,
bonden hebbe
wanneer hy den daeropdeSinefen, van wijd en zijd,
fuen
ftroom
rare bloemen en treffelijke geneesbevoer.
By d' onderhorige Stadt Kiaoching middelen bekomen derven evenwel
niet aen een eenigen boom uit een
is een berg Hukive waer uit een grobijl zetten.
byzonderwaengeioof.den
van
te overvloet
het beft yzer gegraTaitung

is

,

:

,

,

By

:

vdH Sina

Byd' onderhorige Stade So leidde
alzoogetioemtnadelicf
flezangfter desKonings Oue, diealhergjuefiy

,

daer begraven leid.
By d' onderhorige Stade Quangchangïs een berg Hiang, aenzienelijk
door een groot en oud pijn bomenbofch in wiens midden een afgodenkapel en papen-kloofler ftaec.
Byd' onderhorige Stadt Lingkieu is
een berg 7^7/>f,\vaer uit aerde gegraven
word, zoo root,dat zy vermiljoen ver,

,

,

xyi

ofTaifing.

diep water heeft, zoo is evenwel het
bovenfte zeer kout, maer zoo warm
op den gront, dat niemand den voet

den bron kan houden.
By de Stadt Lantien is een bergh
lo waer uit zeker ftofTe gelijk weed,
gegraven word , dienftig om kledein

,

,

ren te verven. Ter zelffterplaetfeis
een berg Ciepuon groot , en moeie,

door zijne hoogte te beklimmen,
en heeft een vefting tot beveihng

lijk

,

des wegs.

By dQSx.zdx.Nucung is een berg TaidaerdeSinefen de rode Sinemede drukken by d'on- pe, dien by de waengeloovigeSineefche berg-kijkers
derhorige Stadt So de berg Tenking.
d' elfde plaets onIn de landftreke Luqanfu, leid by der d' allergelukkigfte toegefchreven
d'onderhorige Stadt changcu een berg word.
Fakieu alzoo genoemt na de veelMen zeid het flaen op den tromdie op den mel.op dezen berg, weerlicht , blixem
heid der tortelduiven
zelven houden. Hy is bofch-rijk en en groot onweer cntfteke waer over
heeft eene veiling, tot beveilingder niemand ,by een ftreng verbot , de
hant mag roeren om den trommel allandfbrckc.
By d'onderhorige Stadt Tunlieu is daer te flaen.
By de Stadt Xunhoa is een berg Kaneen berg Lin , op den welken zeker
c'tyen
Heuy wonder op fchieten afgerecht,
dat "stoete bron : want uit den
met zeven pijlen , zeven vogelen den zelven fpringt een bron van zeer zoet
eenen na den ander doorreeg.
watei:
boven den welken een zeer
By d'onderhorige Stadt Luchmgls prachtig luft-hof en huis gefticht is.
In de landftreke Fungciangfu , by
een berg Funieu dat 's koe -verherger
^/want men zcid aldaer een wrede en de Stadt Khi\ció. een zonderhng hoog
woedende koe geweeftzy, vermaert gebergte Naji loopt van daer in de
door een neerlaegh van vele men- landftreke Siganfu na de Simden Lanfchen. die eindelijk door zekeren on- tien en Hu:
Aen de noord-ooft-zijde der Stadt
bekenden man in de holte des bergs
Pé7o^/
leid een hergCbitifang, die mee
oit
op
een
angefleept w ierd zonder
dere plaetfc met den zelven weer te zijnen kruin een kallekoenfchijntte
verbeelden. Men zeit, wanneer onverfchijnen.
aen
weer of donder op handen is , deflelfs
In de landftreke Fuencheufu
de weft-zijde der opper- flad Fuencheu, engten een zulk geraes en geloei mais een hcigVanhu , die in hoogte zijns ken dat het tot op dertig en meer ftagelijken niet heeft. Hy heeft den dien kan gehoort worden.
Ter zelffter plaetfeis de berg Xecu
nacm van tien duizend menfchen bekomen die men zeid, ten tijde van of van tien ftenen trommelen, door
eenen zeer groten water- vloet.op def- Koning S/ven op den zelven geftelt,
zoo drazy eenigh
felfs kruin geklommen en aldaer den op dat de jagers
wilt zagen met het flaen op dezelve,
noot des waters ontkomen waren.
By d' onderhorige Stadt Hiaoy is anderendaer van zouden verwittigen.
By de Stadt Mui, aend'ooft-zijde,
een berg Kaotang in den welken zeer
vele warme baden, bronnen en vuur- is een berg Taipe hoog boven al d'andcrcn, en met kruinen, die in'thcctputtenzijn.
In de landftreke Siganfu, hy de Stadt fte van den zomer met fneeu bedekt
leggen.
Bergen des Lhicbang , is een berg Linion : op den
Laniifchaps
ÏN'iet verre van daer leid een berg
^elvcn IS ccu brou met watct gelijk
kriftal en van een wonderlijke na- Quan gefterkt met een trc/?êlijke veftrekt,

fchc zegelen

:

,

,

,

:

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tuur

:

wantfchoonhy nauUx vijf voet

fting

,

tot beveiling der landftreke.
2

Y
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f7i

Op den zelven worden valken en gie-

i

ren gevangen, zeer ftoute en kloeke
roofvogels om ter jachtte gebrui-

hogen kruin een vlakte van ontrent
twintig üadien.
In 't zuid oofte der Stadt C/«iscen
berg PochuMg
waer op zeker kruit

,

ken.
In de landftreke Hangchmgfu , by
de Stadt Sihiang, begint de berg Tapa
en fpringt vandaer tot in het LandfchzpSuchue» by de Stadt P^r.
By de Stadt Loyang is een berg Yo»/« ,zoo veelgezeit als hergvan de ko-

,

waft , Hoako genoemt
dit gegeten
veroorzaekt onvruchtbaerheid. Men
heeft veel meer andere bergen in deze
landftreke
doch die niets gedenkwaerdigbefluiten.
In de landftreke Linyaofu isby d'on7?f///'i^ex'ro«:wantopdenzelven word derhorige Stade Lan ten noorde de
het beeltenis van eene zeer fchone berg Kaolan, die de Stadt toneels-gevrou van fteen gezien ; niet door wijze bevangt en een zeer fchoon
kunftgefheden, maer van natuur zelf uilgezicht wijd en zijd over d'omge:

j

,

,

|

f

j

,

i

;

,

;

|

gewaflen.

By

d'

i

onderhorige Stadt Siyang

is

een zeer hoge en yzelijk fteileberg,
ptnozmtCukifig.
By de Stadt Fung is ook een berg
Cupe met twee en zeventig holen:
TerzelffterplaetfedebergA^df^i-Amet
een groot meir op den zelven. Niet
verre van daeriseen berg Vutu, waer
uiteenftofïè gegraven word, Hiunghoang genoemt , dienftig tegen alle
vergift en quaetaerdige koortfen.
In de landftreke Pingleangfu is aen
d' ooft-zijde der Stadt Chingyven een

;

!

^^g^ landouwen heeft. Ter zelfflter
plaetfe is de grote berg Pexe , waer

op men zeid de

ftrijdtbare overfte

Leanghoei, belegert door de Tarters,
'

aen den zelven

,

om drinkwater voor

In de landftreke Cungchangfu aen
de noordweftzijde der Stadt Hoeicin,
is een grote en zeer hoge httgSive,
alzoo genoemt na defneeu, daerzy

gedaen
waer op aenftonds een bron
ontfprongen was.
By de Stadt Ho is een berg C/Vx/V,
met twee zeer hooge kruinen tuffchen welke, gelijk door een poorte.
de Gele ftroom vloeit.
Boven de Stadt Lan is een luftig
dal Tu genoemt, welk door het bevochtigen met den vhet r<7ö een tak
van den Gelen ftroom, gras-rijke weiden en akkers bezit.
In de landftreke Kingyangfu is benoorden de opper-ftadt Kingyang, een
berg Tlji/jf.die den hooft-bron van den
ftroom He befluit.
By de SzadiHoau is de berg Ulum,
gefterkt met een vefting totbewaernis der geheele landftreke: by de Stade
Chinniïig de bergZ.ö, op de welken zeven en twintig beelteniftèn van menfchen na 't leven uitgedrukt, gezien
worden. De Sinefen beuzelen dezel-

mede bedekt leid.

ve aldaer van natuur ontftaen, en niet

Benoorde onderhorige Stadt Fodat 's ftene
kiang is een berg Xecu
trommel gezeid. De Sinefen fchryven aen dezen berg gemerkt te heb-

door kunftgemaekt zijn.
In de landftreke /^«^^«/«.ten noordoofte der opper-ftadt /f »^<j« is een

,

zijn krijgs-heir-, ofTerhande

j

hebbe

j

|

\

\

is

'

een dal van

,

weinig en duifter ontfangt. Niettemin loopt door het zelve een Heren-

weg, met

vierkante ftenen gepla-

,

veit.
,

geduurig

,

,

hoewel zoo diep
dag hcht, dan
geen
het
dat
eng,
en
dertig ftadien lang

,

,

berg /o, waer op fteentjes gevonden
woorden , zoo helder en klaer als dia-

manten.
By de Stadt Hiating

:

,

d'

,

j

'

,

berg

geheten,
In delandftrekeC/«</»/«bcgint,byde sergmdes
Stadt Changkieu, de berg Hoang : ftrekt ^«"''/f^"/'*
van daer tot aen de Stadt Cichuen , J^„^.
en door het gebied der Stadt Cf «^/»^.
C/7/;;^/é>^»g

ben zoo dikwilshy geluid geeft.zulx
èen teken van aenftaende oorlog is.
By deStadt Ching is een berg Loyo,
met een groot leeuwen beeltenis op
By de Stadt C/w»^a-^», begint de
den zelven, uit wiens mond een bron
ftort. Aldaer is ook de bergCheuchi, berg Changpe, en fchiet tot aen de
die tot aen het gebied der onderhori- Stadt Ceuping. Op dtn zelven is een
ge Stadt i'/)l'<'ftrekt,en heeft op zijnen zeer beroemde afgoden kapel.
,

i

.

\

By

-

'van

Sha

By de Stadt
ge groote berg , met name 71?/. De
^\^(t{tx\ brengen zijne hoogte op veertig fladien met by voegen van deflelfs
kruin , in de cerfte hanekraei , de zon
kan gefien worden. Hy heeft vele
holen, feer hoge kruinen, en zeer veel
afgoden-kerken met ontelbare offerpapen die aldaer by na op een zelfde
wijze leven gelijk hier te lande de
7d'/gd'«

,

is

een zeer ho-

,

ofTaifing.

^73

In de landftrekerf«c/:>^«/-«,
benoorden de opper-fladt Tengcheu leid een
berg Tengheng
vermacrd door den
,

,

neerlaeg, dien Hanfin aen

,

gaf By de Stadt Foxan

Koning

Si

een berg
Chifeu , die met een uithoek in
zee
fchiet. Ook is benoorde
de Stadt
Tencheii een htr^Cheuy : van
waer een
ronde fteen in zee fchiet, die by de Sinefen Chu dat 's peerl genoemt word.
kluizenaers.
In de hndiïreke Lakbeifu leid beBy de Stadt Laiuu is een berg Taxe, zuiden de opper -ftadt Lakheu een
daer y zer uy t gegraven word.
berg Homg, alzoo genoemt na zekere
In de landftreke Tencheufu , is by maegt want aldaer is aen een
maegt,
de Scadt A/o/.iÊ"«, een berg Z^»^ be- ter gedenkenis van haer macgtdom
roemt door de graf-deden der ouders een kapel toegewijd. Opftrandbyde
van den groten wijsgeer Kungfuti. ftadt Kiao is een berg Tacbu , en by de
Hing is een heuvel omtrent de Stadt Stadt .S'id'»^, eenherg Lao, na de zeeiV«»gyj»^,aizogenaemtom den over- kant.
vloed van de Armenifche pruimen,die
Binnen de wallen derHooft-ftadt
op den zelven groeien.
A^//««^ is een heuvel rgenoemt, verBydeScadt Ceuis een ber;^g Chang- ciert met tuinen, bolTchen , en Stadts
ping
op den welken eenige willen en burger gebouwen. By de Stadt
K ungfu ti gebotQiï 7.y , te weten in een Siangchnig is de berg Xeu,\Qtv hoog
Stadt, van een zelven name met den bydeSinefen geroemt, die zy willen
berg, daer de puin-hopen van de aei- dat in fchoonte, te weten in geftalte,
oude Stadt noch gefien worden.
gelijk zy waengeloofelijk uitbeelden,'
By de Stadt Je is een luftige en en ftant zijns gelijken niet hebbe.
Byde Stadt r«K- Hy is d' eerde in de boeken Fungxui,
dorp-rijke berg /e
//'«j^, een berg /"««^.derwijze met bofdie van de gelukzaligheid en het lot
fchen en landouwen gefchakeert , dat der bergen handelen.
hy het fchoonfte fchildery vertoont.
By de Stadt Sinching leid de berg
De Sinefen gelijken den zelven by Kku waer in een hol gezien word
door Keizer Hoangti gemaekt, welk
Damad-zyde.
In de landdrcke Tungchangfu niet hy des zomers , zoo gezeid word,
verre van de Stadt Kaotang , leit een plag te bewonen,
De landdreke Queitefu is zeer vlak,
berg Mingxe welk deen des geluids
bedied want op den kruin van de- en heeft zeer weinig en kleine bergen'
zen berg daet een zuil opgerecht, De Sineefcheland-bcfchryversverhavan honderd roeden hoog, die gezeid len niet byzonders noch zeldzaems
word op het minde aendaen met de van dezelve, dan flechts de namen,
By de dadt Zo^r, ten noorde, is een
vinger een geluid te geven , als een
berg
de
zijnen
berg /«, en ontrent de dadty*»gc/;/«g.
trommel: van waer
zuid - wedwaerds , de bergen Ju en
naem heeft.
In de landdreke Chingcheufu leid Tang.
by de Stadt Chufwg een groote berg,
In de landdreke Changtefu leid by
die van daer ood- dedadt Tangi» cenherg Simeu, waer
Langfie genoemt
waerds tot aen zee drekt. Op den zel- uit de droom Tang haeren oorfprong
ven zijn zeer veel dorpen, door Kei- neemt. Bewcden d'onderhorigedadt
zer A'/ allereerd , met hetderwaerds Lin leid de berg Yyang , zoo hoog en
voeren van dertig duizent menfchen, endeil, dat hy nauhx te beklimmen
begonnen gedicht te worden.
isOp zijnen kruin is evenwel een
By de Stadt r.vw^ is een berg 7'rf/'/e'«, vlakte, derwacrd zich velen, inrijdt
met een vlakken kruin van negentig van oorlog, om hun lijf te bergen, beis
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Noord

J^ergmdes

IZtLt

,

Befchryving des Keizerrijks

174

In de hnóïhck&Jumngfu, benoorde
de opper-ftadt/«»/»^ , leid een berg
Ticnchung, dien zy ook het middelpunt des werelds noemen.
By de Stadt S/»j.nig, is een zeer hote
bedekt
het
benemen,
om
herleven
ge
en lullige berg. Dikwils is acngeeeren,
houden. De zoon evenwel van
fchoonnochzeerjong, bemerkte de merkt bydeSinefen, zoo dra als een
zaeke, cnnam, gekomen tot volwaf- wolk delFelfs kruin bedekt, aenftonds
zekerlijk regen op handen zy. Op
fen ouderdom het goud weg
Indeland{lrekeG«fic/;ofi/« leid na een zelve wyze gelijk de tafelberg
by de Stad A/ , ten oofte , een berg Ci»- aen de kaep van goeder Hope.
Ten zuide van de Stadt Om<7»^xj«,
gn/cfi, uït wiens hol een water vloeit,
is
een
berg Hing die zijnen naem van
welk alle harige delen des lichaems,
200 daer mede gevvoflen ,worden den overvloct der Armenifche pruimen bekomen heeft.
glat maekt.
In de kleine landftreke der Stadty«
In de landftreke Hoaikingfu benoorden de opper- ftadt HoaikimQ^, leid by de Stadt Luxa , een bergh, meleid een berg Tai. Dees quam voor- de z«Ar<7 geheten.
In de landftreke Ckiugtufu, Icïd dicht Berse» des
hene met Tiet uitwerpen van een
grootgeloei, te berften,en opende een bezuiden de Stadt Cu een hergfeking. l^l'^^fl'^"^'
Beweften de Stadt ^ïj;/ begint de chmn.
waer uit een
hol van dertig roeden
berg
CingcbiHg, en beflaet eenftrekc
joden-lijmachtig, dik en verwater
vloeit, zulx het in veel dingen het gé- lands,van over de duizend ftadien.Hy
bruik van oli verftrekken kan, en is is onder de beroemfte bergen by de
Sinefen, de vijfde in orde, die verdichniet onaengenaem van fmaek
Na by de Stadt Ciyuen ten Noorde, ten dat de Xinfien, dat zijn onfterfTelijis een berg Vanguo,ho{(^ en boomrijk, ke menfchen, op den zei ven te zamen
komen.
en verheelt een Paleis.
By de Stadt Gan , ten oofte leid de
In de landftreke Honanfu, leid by de
opper-ftadt Honan , ten noorde, een bergen Lunggan
vermakelijk door
zeer groote berg Pemang : treed van boflchaedjen en bronnen. Op den zeldaer door het gebied der fteden/^»/», ven worden de puinhopen des Paleis
van de Koningen CAo gezien gebout
Cung en Mengcin.
Ten zuid- wefte, leideen dubbelde tegen de hitte tot een verkoel-plaets.
By de Stadt C««^y(v«^, leid een berg
oft\veevoudigeberg,genaemt/^«.7»,
door wiens midden, gelijk door een 7'öj'««^geheten,rijkvanapenenfaters.
NabydcStadtA'c/<;/«^, ten noorde,
poorte, de ftroom In zijnen loop
is een zeer hoge berg Tafmig
die met
heeft.
Ontrend de Stadt Hiang, tenzui- zijnen kruin door de wolken en tot
de,leggcn de bergen A/»^,waer uit ko- aen den hemel fchijnt te reiken. Uit
per gegraven word. Volgens fchry ven de hoogte ftort aldaerfteil neer een
der Sinefen heeft Keizer //o jw^/iko- ftroom, met een fterkcn val en groot
per uit deze bergen bekomen, tot zijn geraes van water. In hoogte is dien
fchier gelijk de berg Min , na by de
huis en krijgs gereetfchap.
leid
aen
Stadt Gusi : want zijne hoogte begroIn de landftreke Nanyangfu
de noord-zyde der opper-ftadt Nm- ten de Sinefen op zeftig ftadien van
yang, een berg 3«, waer op zes en der- zijnen kruin zictmcn overdeandere
tig poelen gevonden worden.
bergen, de hooftftad Chingtu zelf Hy
Ontrend de onderhorige Stadt fpringt;van de uitterfte wefter- palen

Noord-vveflvvaerds van de Stadt Cu,
leid een berg Cu op den welken koning^/ veel gouds deed verbergen;
maer al de arbeiders.na het verbergen,
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Nuihiang, ten noord-oofte, begint het
gebergte Taipe , en ftrckt zuid-ooft-

waerd

tot aen de Stadt

C/.'fc/;«É'«.

Al-

dacr leid ook de berg Tienchi , en op
den zelven een Mcir met water welk
,

vvaerlijk

de ziekte des herten geneeft.

des landfchaps Suchuen, zeer verre in
, of Sifan , en ftrekt
ten Noorde met zijne voeten niet verre van de Stadt C«f/weft-waerd. Uit
dezen berg neemt de grote ftroom
Prieftcr Jans land

Aww^zijneneerften oorfprong.

By

van Si»a , of Taifing.

By de

Stade

Mkn,

leid

de bergh

Tienchï

y

door kunft gehouvoen , ofdoor de natuur
aldus geivojjorzy , zou iemand met recht

:

In de landftrekc Paoningfu, beoofte
de opper-ftadt Paoning , leggen de ber-

kunnen twijfelen, ik heh alle moeite aengewent, zoo veel doenlijk was , om zulx
uit onze Vaders te vernemen , die alle
verklaren , hier afniet in de Sinefche hi-

bezet met
gen Puon en Mengping
lullige landouwen en boflchaedjen
BydeStadCtfw^^i.tenNoordcisde
zeer hoge berg /««/^i, waeromhy de
Throon der wolken genaemt word.
By dcStadtPd,leidtenNoord-oowaer uit dierbare gefte de berg Ju
gegraven
worden; niaer door
fteenten
zijne roulieid hoogte en fteilte is
de toegang tot den zelven zeer be:

florien gevonden te hellen

; daer zy
nochtans zoo groot een werk , iverk de ze-

ven wonderwerken dts werelds verre
overtreft, niet hadde lehoorenverzwegen te hellen gemerkt zy veel andere
dingen ja fchier van geen belang zoo
naerflelijk en naeukeurigin hunne aerd-

,

,

1 7

;

,

lefchryving lefchreven hellen.

Waer

over ik oordeel dat deze lerggeen werk
Daer by meer na 't Wefte leid de is, door kunfl gemaekt ; maer door klipberg Pimileang die een vlakte op zij- pen en verfcheide verheventheden in
nen kruin heeft, welke rontommet dier wyze geftelt zy , dat hy van verre
de bergen der landüreke omringt is, aen te zien, den afgod Fe fchijnt te verzwaerlijk.

,

,

,

,

toonen : gelijk ook in vele ^eweflen van
In delandn:rekeX««/'i«^y«,beweft:e Europe de hergen door de natuur in verde opper-ftadt JVT/wi'/^g, is een berg Cö, \fcheide gejialten zich vertoonen ; gevermaert door deboftchenvangulde lijk zulx de berg op het eiland Sicie
lien
by dc^ Stadt Palermo, duidelijk
appelen.

in plaets van wallen.

By de Stadt S/ke leid een grote berg
Nanmin

,

met twaelf zeer hoge
op den zelven zijn

die

kruinen op

want in dejfelfs midden vertonen de klippen het ajheeldfels der oude
munte, te gelijk met 's Keizers beeltenis, zoo aerdig dat iemand zou zweeren
het in den Jleen door de hand van een
fchranderenkunjienaergejneden waere.
Defgelijx vertoont zich ly de havenvan
MelTine de uithoek van ScyWc , gelegen
twaelf duizend fchreeden van daer , in
de gedaente van een menfchen hooft.
uitwijji

rijft

:

negen zout-putten.

,

In delandftreke5'/«£-/?f«y«,bezuide

de opper-ftadt 6'/«c/7f« leid een bergh
Xeching, gemeenelijk de fteene wallen genaemt
want het ganfche gebergte leid omringt met zeer hoge
,

,

:

|

kruinen.

de Stadt Kin(ifu leid de berg Diergelijke ontelbare ftukken zou men
Hanyang: by de Staiït Fuxum ten zui- hier kunnen byhrengennvant uit altegrode, de berg Lingyven , aen den oever te voorbaerigheid verdicht envormeert
lichtelijk onze inbeelding haereen zake,
des ftrooms Kiang.
In de landftreke Chungkinifu be- welke evenwel in der daed niet en is:
noorde de opper ftadtC/^/«^-^/«^, leid waer om wy dezen Sinefchen berg veel
aen den oever des ftrooms /"fw e sa. m eer voor een verdichtzelvan de inlee}berg met recht verwonderens- wa^FfV/w^, dan voor een werk van dekunji
dig:want uit dezen berg hebben de Si- moeten houden.
Ten wefte der Stadt C/'«»g^/«^ leid
nefen niet alleen een wanftaltigen,by
manier van fpreken , maer ook een de berg Cynyun, bewalTen met luftige
bergachtigen afgod gemaekt. Dees boftchaedjen. Na by de Stadt //o, ten
word Fe genoemt zit met de beenen zuide, leid een berg Lungmuen, op den
kruislings over elkaudregcflagen en welken een prachtige afgoden kapel
houd de handen in den boezem,d'een geweeft is, beneven een boekery, van

By

,

:

j

,

j

,

;

i

,

|

,

op d'ander gevouwen.
is

Deftelfs grote

duizend Sinefche boeken,

ge-

nemen wijlde heten Siyuli allereerft opgerecht
mont en oorenopeen door eenen landvoogd van een zel-

hier uit alleen af te

oogen, neus,

dertig

,

,

mijle kunnen gezien ven name.
Ontrend de Stadt P/e.v^'?, leid een
worden. Kircher gee(t over denzelmet een vlakte van
berg deze verklaring
Ofde:!e berg berg chungfie

kleine halve

,

'

:

,
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By de

In de kleine landftreke der Stadt
Tungcheuen leid Noordwaerds van de
Stadt Chungk'hwg de berg Tungquon,
waer uit koper gegraven word byde
Stadt Lochi de berg Ciepuon dien de
bolTchen, en beken, en velerleiheid
van ftenen een zeer fchoon gezicht
geven.
In de kleine landftreke der Stadt
Muicheu , leid de berg Gomui een gedeelte des bergs Min, en fchiet dertig
ftadien verre tot aen het zuider gedeelte derStadt Muicheu. Aen de weft*
zijde is de berg Pe/)ing,\vienskrmn des
nachts gelijk aengeftoke kaerfen hcht.
In de vierde kleine landftreke der
Stadt Kiatung, leid aen hare noord-zijde de berg Mienkiang , daer de ftroom
Kiang langs zijnen voet regel -recht
neerfchiet , niet tegenftaende hy op
andere plaetfen met vele bochten en
kromten zijnen loop heeft. De berg
i/kw^, daer de onderhorige Stadtj«»^
haren naem van bekomen heeft , is de
hoogfte en grootfte van allen, die in
deze landftreke gelegen zijn.
In de vijfde kleine landftreke der
Stadt Liucheu , leid aen de zuid-zijde
der Stadt Z/«c/;é'« zelf de berg P<7o; op

Stadt
fungtu,\Qid een berg Pungtu, gerekenc
onder de twee en zeventig bergen,

twee honderd

die in het

ftadieii.

boek Taofu geroemt wor-

:

den. By de Stade Penxui, leid een
berg /"o»/f« , daer op vele zout-putten

,

zijn.

In de landftreke Que'icheufu, leid be-

noorde de opper -ftadt Quekheu een
berg chekia : waer opdepuinhoopen
van vierkanten gehouwen fteen van
de rijx-ftadt der Koningen van Jufo gezien worden. Weftwaerds van de onderhorige Stadt Han is een hoge en

|

,

,

aen
Kiang
de
ftrooms
,
den oever des
om
dat
berg Co alzoo genoemt
hy zeker Sineefch letter -teken vertoont. Op dezen berg loopt een (leiberg

fleile

:

ter zelffte plaetfe

,

,

Ie

,

weg van honderd

I

zeftig ftadien

Noordwaerds boven de Stadt
Van leid de berg Tulie , die met zijn
eenen kruin tot zulk een hoogte
dat ook geen vogel oit boven
reikt
kan vliegen.
zelven
den

lang.

,

i

,

,

De

berg Si leid beweften de Stadt
Van , waer op noch een luftige bogert
van den flam^S^»^ gezien word, voorzien met een meir , boflchaedje en
vruchtbomen. Op den berg Tunghoa
leid de Stadt Ta : omtrend de Stadt
Leangxan is de berg Kaoleang die tot
duizend ftadien verre ftrekt ten dele

i

den welken de lucht van zoodanigen
aerd is dat deftelfs inwoonders noit
voor de koortfe vreezen en worden
daer van fchoon zy die krijgen lichtelijk genefen; behalven in lente en
na 't oofte, ten dele na't wefte.
De berg Xehiang, gelegen in dezel- gras-maend want die in deze twee
ve landftreke, word alzoo na den maenden met de koortfe bevangen
worden, zijn ongeneezelijk,en buiten
overvloet van mufchus genaemt
hope van leven. Ten zuid-wefte van
want Xehiang betekent mufchus.
In de landftreke Lungganfu , be- de Stadt Liucheu is de berg Fang, na by
noorde de opper-ftadt Lunggan, leid den ftroom Kiang wiens kruin ia
,

,

,

,

,

,

,

:

:

,

een berg Cungtung die van daer met vorm van eene dobbel-fteen eindigt.
In de zefte kleine landftreke der
een lange ftreke na de landen van «Sip«ofPriefter-Jansland, entotaende Stadt Tacheu, leid by de Stadt M/»gDamafifche bergen loopt. Ten zuid- xan ecnbetgMung, die met vijf kruioofte leid de berg Xemuen, eenfcheid- nen hemel-waerds rijft. Op den hoogften valt veel manne , welke de Sinepael tuffchen Sifan en Sina.
In de landftreke Mö/'«</« , leidbe- fen Pinglu noemen , dat 'sbevrore
wefte der Stadt Mahu , de berg King, dau.
By de Stadt y««^7»j^ leid de berg
welk fpiegel betekent, alzoo genoemt
na den kriftallijnen bron, dieaendef- Kunglai , waer op ook des zomers ys
gevonden word.
felfsvoetzijnen oorfprong neemt.
In dekrijgs landftreke, aen den oeweinig
leid
de
Een
noordelijker
ver des ftrooms Kinxa leid een berg
berg7lj/o,dat 's berg van grote herten
want deze berg is rijk van herten , en van honderd en meer ftadien. By de
die bcdiedenis heeft het woord 7^7/0. krijgs-ftadtt//^ leggen de bergen Tain
,

j

j

\

)

j

\

:

;

,

|

.

en

.,

van Shia , of Taifing.
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toppen
De
laetftefchijnt
te
Umuen.
chin
en
noemen dat 's van cfe negenmaeorhebben, die gelijk in de lucht fchijncn rien, gelegen zuid-weft-wacrds van de
te hangen, waer over hy yzelijkrou Stadt Hany.mg
want op denzelven,
en ontoegangkelijk is. By de Stadt volgens fchryven der Sinefen heb
Chinkiung is een berg Vtung die de ge- ben negen gezuftcrs haeren maegdaente van eenen menfch overeind, dom akijds ongcfchonden bewaerd,
met neergcbukten hoofde, vertoont. en d' Alchimie bchcrtigt.
In de landftreke Siangyangfu leid
By de krijgs-ftadt Zy is een berg/«rijk
bofch
van
en bomen, zuidwaerds van de Stadt Kmn een
kang 200
dat ny aen de gehele landflreke over- groot gebergte,r^^.?;/ggenoemt,v^-elk
vloedelijk houtverfchaft. By de Stadt met zeven en twintig kruinen hemelPinchai is de berg Pe^ui. Zo in de win- waerd fpringt, zes en dertig fleile heuvelen en vierentwintig meiren
terlneeu (gelijk by de Sinefen aenge
of poe,

j

!

.•

\

\

,

,

,

1

merkt

op zijnen kruin fmelt, het

Icn hceft;op den zelve zijn
veel waeneen
voorteken
van
goet
en
gelovige en prachtige afgoden temeen
is
-r
j_i
vruchtbaer jaer. Ten tegendele , zoo pels, met kloofters voor ofler-papen.
In de landftreke Teganfu begint bede fneeu tot aen den zomer blijft , een
noorde de Stadt Suicheu de grootfte
teken van een onvruchtbaer jaer.
By de krijgs-ftadt Kiencbang\Q\êi de en roufte berghvan de ganfche landh^xgTiexe, alzoo genoemt na d'yzere ftreke. Op zijnen kruin iseenmeir.
ftenen want hy heeft zoodanige fteBeoofte de Stadt Ingxan is een berg
vuur
gefmolten
ongeTungt'mg
nen, die, in 't
met een groot hol van onmeen voortreffelijk yzer uitgeven navorfchelijke diepte. Dacr by ten
zuide is een berg Aie waer op noch
zeer dienftig tot zabels en degens.
r«c-A<ï«/«,
zuid-ooftde
landftreke
In de
puinhopen der aeloude Stadt Aieyyacrds van de Hooftftadt Fuchanzdï, yan^ eezicn worden,
_.
,.
n
- ^P
.In de hnd^ïQktHoangcheufu leid beleid een berg Tlvj'^0», dieglinfterende
gout gele ftenen en aerde heeft , en noordede o^^cr-^'a.di Hoangcheu een
berg Pao daer op fteentjes gevonden
luftige heuvelen en dalen.
Bezuide de kleine Stadt Vuchang is worden, die in de zonne geleid, root
een berg van een zelven name waer worden andere geel en behouden
op men zeid ouhnx onderden Stam een wijle hunne kleure. Bcnoordede
Cm een man ruig over zijn geheel lijf, Stadt Maching leid de berg Molin rijk
en tien ellebogen lang, verfchenen zy van boflchen en vruchtbomen, tot
Noord ooft waerd^ontrent de Stadt groot gerijf der in woonders.
Ten wefte der Stadt Hoangmui is
Kiayu leid aen den oever des ftrooms
Kiang, een berg Cbepie gcdenkwaer- de bergh Sucu met een kapel opzijaen de vier edelfte artdin door den neerlaeg, dien G/orao aen nen kruin
Zuidwaerds
by
de
fenvani'/^d'
Cheuyu baerde.
toegewijdt, eneenheerStadt A'«wj^^tf»^ ftrekt een groot ge- lijke toorn met negen tranfen.
In de landftreke K/ncbeufuleid zuidbergte, tot ontrent de twee honderd
is
zelven
een
In
den
waerd
van de Stadt Changyang de berg
verre.
ftadien
groot hol. Zuidwaerds van de Stadt Fang, die gezeid word van een zulke
Hinque, leid de berg Chung,wücr op een aert te zijn
dat in de lentenochte
meirzich vertoont met water zoo herfft op den zelven geheel en al gene
zwart als ink. Zuidwaerts vandeftadt wind vernomen word en des zomers
Tungxan is de bergh Kieuquon dat 's Uit de holen geftadelijk wind uitgeeft,
van negen Paleizen alzoo genoemt na gelijk des winters geduurig de wind
de negen Paleizen gefticht op den van buiten in de holen blaeft.
zelven, door de zonen van Koning
Weftwaerds naby de Stadt Sungki
Cyngan tot een oefen-plaets in de let- begint het gebergt /:/(f«cd»^ welk tot
in den ftroom Kiana fchiet,en met een
teren en wetenfchappen.
In de landftreke Hanyangfu vind- dubbelde ry heuvelen gelijk met dijmen byna geenen gedenkwaerdigen ken,den zelven fchut.en de ichipvaerc
berg behalve dien de Sinefen Kieu- bekommerlijk en lanp maekt.
BeZ ^
is)

!

:

,

,

,

;

Sereen des
Landfchaps

Van
"Van
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:

\
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.

,

:
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BezuidedeStadt Quei
Cutai

,

die

met een

paleis

roemde bergen

de berg

leid

der oude

By de

ren gelegen is.
In het meir Tuttgting, in 'tzuid-weof
fte der Stadt Yocheu leid een berg
Stadt,
eiland A/«« in 't zuidoofte der
de berg Uxe : op den welken kleine

: heeft eenen bron van heet waen zes en dercigh heuvelen. Aldaer leggen veel andere brede bergen.
In de landftreke Püokingfu leid beoofte deOpper-iladt/'wöi7»2;dcberg
Lung met vier kruinen in de ronte
en in zulk een evengelijkheid dat hy
overal een en dezelvefchijnttezijn.
In het midden is een meir waer uit
twee beken fchieten d'eenisdevliet
Lien
die na de Stadt Siangkiang
vloeit, end' ander de vliet c/^ijo.
In het gebied der Stadt Vuchang leid
debergh/««, de negenenzeüigftein
orde, in de boeken Taufu : Daer by
de bergh Kinching, d'achr en zeftigfte.
Na by de Stadt Sïnmng leid ten
oofte de berg Changmo zoo verre uitgeftrekt en zoo ongenakelijk van toegang, dat op den zelven wilde menfchen diegeenzinster gehoorzaemheid van de Sinefen ftaen , veiligh
fchuilen en op zich zelfs leven.
In de landftreke Hengcheufu leid
bewefte de opper- ftadt Hengcheu de
bergh Taceu die rijk van zilver by
,

,

,

,

.-

:

gevonden worden.die in ftof

,

by d'artfen tegen de keel-ziekten en
By de
fquinanfie gebruikt worden
.

Stadt Ltnfiang is een grote berg7jy««^,
met zeventig heuvelen: en een ander
bewefte de Stadt Hoayung, Tung dat 's
;;o»^£'r^7?^rf'/e«gezeid, rijk van pijn,

aldaer isook de bergFangtai.
oofte van de Stadt P'mgktang

:

|

de bergh Tiengo, groot vijt honderd ftadien. Hy word in de boeken
Taufu onder de beroemfte bergen de
vijf en twintigfte gerekent, en is berucht by deSinecfcheartfenoverhet
voortbrengen van velerlei genees-

leid

,

,

kruiden.
By de Stadt Ganhiang , ten zuide, is
een berg Hoa»g, dat'sg^f/ want de
gehele aerde en ftenenzijngoutgeel
van kleur waerom hy ook Kinboa ge-

,

inwoonders gehouden word gehjk in den zelven volgens fchryven
der Sinefen eertijds mijnen geopent
zijn. By de Stadt Hengxan begint de
berg Heng
en beflaet tachtigh ftad'

.-

,

diZl'Sgouds bloem.

,

weft-

dien, telttwee en zeventig kruinen,
tien groote holen , acht en dcrtigh
bronnen, en vijf en twintigh beken.
Naby de Stadt Ling leid de bergh
Vanyang, die drie honderd ftadien beflaet, en geheel met oude boflchen be-

In de landftreke Changxafu
waerds van de opper-ftadt Changxa
leid de berg ]umo dat 's talk of Moskovifchglas : welk in grote meenigte
daer uit gegraven word. Bewefte de
zelve Stadt is een grote berg Tolo , vereenigt met de bergen Heng.
,

ten zuid-

By de Stadt Ninghiang
wefte leid de grootfte bergh van de
gehele landftreke Tjguei genoemt
by de Stadt Z/f«y^«g de berg Taihu,
die met drie kruinen opwaerds rijft
de middelfte begrijpt een groot meir,
van een onmeetbare diepte. Aldaer
is ook de bergh Xepi, en op den zeiven een meir van veertigh ftadien,
,

,

,

|

:

:

waer

uit vier

woflen ftaet.
By de Stadt Queiyang is de berg Xeyen. Hy word de ftene zwaluwe genoemt ter oorzake op den zelven, na
deregen, ftene zwaluwen gevonden
worden.die volkomen zwaluwen verbeelden, ja worden onder deze mannetjes en wijfjes by d'artfen onderfcheiden
door de verfcheidenheid
der verruwc, en in genecs-middelen
,

,

genaemt Pexa

:

,

:

,

Stadt Xeu leid de berg Su-

ter,

,

noemt word,

de boeken Tau-

cung

beroemt door een
de berg Pacio
'prachtigen afgoden-tempel en kloomeifler, welk tulTchen twee kleine

bomen
Ten

in

fu.

Keizeren pronkt.
In de landftreke Yocheufu leid aen
de zuid-zijde der Opper-ftadtroc/;f«,

fteentjes

,

1

,

l

beken gebruikt.

ftorten d' een is de vliet Lieu : d'overige lopen na den ftroom Juping.
Ter zelffter plaetfe is de berg Tung:

yang , de derde in orde onder de be-

De berg Hoayn, fraei in'taenzien,
en om dcïlelfs fchoonheid en luftigheid
de hloem genoemt fpringt in
het gebiet der Stadt Limm tnlanxan.
,

,

:

van Sina, ofTaiJing.
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In de landftreke Cbangtefu leid ten
weftc der Stade Changte debergh Lo,

In de landftreke Chingyangfu leid
noord-weftwaerdsvande Stadt Chin-

dat 's fle herg van herten om dat hy
van herten krielt.
By de Stadt Taoyuen, ten wefte leid
de berg Lolo, de twee en veertigfte in
orde in de boeken Tattfu.
Aen de noord-weft-zijde der Op
is een groot hol,
per-ftadt Changte
Lungmuen genoemt,voor het welk van
eenen berg tot den ander een brug is,
uit de natuur geflagen , en volkomen
vierkant
zulx d'eene zijde byna
twee ftadien verre fpringt onder de
zelve is een beek.
In de landftreke Xincheufu leid ten
noord-wefte der Stadt Xincheu de
bergh Tayeu de zes en twintighfte in
orde, in de boeken Taufu. Aldaeris
ook de berg Shwye , waer op duizend

ï^yang de bergh Tienfw
boven met
een vlak velt van hondcrdt ftadien,
welk fteile heuvelen gelijk wallen
omringen. By d'artfen is deze bergh
zeer befaemt, om zijne zonderlinge
heilzame kruiden, die zydaer op be-

,

,

,

,

,

komen.

,

By de

Stadt Chinxan is de bergh
den zelven heeft zeker
landman volgens fchryven der Sinefen
eenlge jaren kaftanien verzamelt en in 't toekomend bewaerd,
tegen den aenftaenden hongernoot,
dien hy voor handen zag. En in dezer wijze deed hy zijnen gebuuren
onderftant , om van honger niet te
vergaen.
Daer ontrent is de berg Nuiqua, alzoo genoemt na zekere vrou Nidqua , welke de Sinefen voor een afgodin houden en eeren. Men zeid
dezelve een zulke kracht by haer
,

:

,

:

,

,

boeken gevonden zijn, diemenzeid
op den zelvcn verborgen wierden,
wanneer Keizer ^Y/ of C/;/K^ al de boeken in geheel Sina beval te verbran-

Op

Canglo.

\

den.

hadde

By de Stadt Kiuyang is de berg Locmig , op den welken gezeid word een
vogel te leven , die noit seluid geeft.

herftelt en

,

dat

zy den gebroken hemel

weder gefoudeert hebbe.

In de kleine landftreke der Stade
Cincheu leid noord-weftwaerd van de
Stadt Cincheu de bergh Fi , rontom

dan wanneer regen op handen is , tot
een onfeilbaer voorteken voor de zeer fteil, hoewel met een vlak velt
huisluiden. Op den zelven berg is een op zijnen kruin.
groot meir, welk volgens fchryven
Bezuide de Stadt Tungtao begint
der Sinefen tien duizend bunderen de berg Fecu , en verftrekt een fcheidpael tuftchen hetLandfchapvan Hulands beflaet.
bequang en dat van Queicheu.
leid
In de hndüiekejungcheufu
In de kleine landftreke der Stadt
wefte de Stzdijungcheu de berg KitinChincheu
leid aen de zuid-zijde der
g\o beziens-waerdig door de meenig
te en fraeiheid van 't riet, dat op den Stadt Chincheu de bergh Hoangcung,
die den hooftbron van den vhet Chin.
zelven groeit.
By de Stadt Ti<«^^^« leid d'aller- befluit.
By de Stadt /«»^/'/»^ 'is gelegen de
ho ogfte berg van deze landftreke , ge'naemt6"«x'<?»(r.
Pepao een zeer hoge en fteile bergh
In de landftreke Chingtien leid by maer verheerlijkt met eenen bron van
de Stadt Kingmuen een berg met de liefelijkwater.
Benoorde de krijgs-ftadt5ö»gi«g
Stadt van een zelven name. Deesverdie met zijftrekte eertijds tuflchen de noorder leid de bergh Kefing
Landfchappen aen het Koningrijke nzvi kruin boven de wolken reikt,
van Cu een zeer ftcrke muur en fcheid- en gezeidt wordt ongemeen kout
pael.
te zijn , miftchien door zijne hoog,

,

,

,

I

,

'

,

!

,

By de Stadt Tanq^ang

leid

de bergh
de boe-

te.

ken Taufu. Op den zelven zijn bomen
en al de ftenen root van kleur. Hy
heeft eenen vliet, met zeer zoeten

Bezuide de krijgs-ftadt Nanguet
Tuleid de zeerhogeen dikke bergh
die zeer luftige en vruchtbating
bonchcn
re rijs-velden en zeer oude

welriekend water.

heeft.

Cucai, de dertigfte in orde

,

in

,

Z

z

^
D^

;

ï8o
Tergen des
Landfchaps

van

Befchryving des Keizerrijks

De landftrekc Nanchangfu heeft wei-

an^fi.

.

,

derd roeden afftort

:

d'

d'achtfte in or-

,

de in de boeken Taufu
beflaet een
flreke van vijf honderd ftadien , op
den zelven leven vele kluizenaers.
By de Stadt Tuchang leid de bergh
Juenxin de twee en vijftigfte in orde
onder de beroemfte bergen in de boeken Taufu : Noordelijker de berg Xe-

„jp
o bergeti
o
IS gelegen de berg Pechang : waer van
meteen fierken val het water tot hon:

K«-

kan de berg Quangliu

bezuide de Stadt fuHg/ï»
°J

:

oorzake van

de benaming des bergs want Pechang
is honderd roeden gezeid.
By de Stadt Funghing ooftwaerds
leid de berg Xifung, de negen ender- pie.
In de landftreke Kieukiangfu leid
tigfte in de boeken Taufu. D' andere
van de Stadt Kieuzuidooft-waerd
Stadt
de
bergen zijn Xemuen bezuide
Tacu,
op een gelijknaVuniMg : Nan bezuide de Stadt Ning- kiang de berg
In de landftreke/^oc/7f«/« leid be- mig eiland, in d' engte desmeirs Po,

:

,

,

oofte de Stxdzjaocheu êiQhtxgMacie, yang.
Beoofte de Stadt Tegan is gelegen
de twee en vijftigfte in de boeken Taufu : by de Sx.zdtYukan de berg Xehung, de berg Poye groot dertig ftadien, die
dat'sdejie»e regen-loog gezeid , om voor een groot gedeelte deStadtge
,

I

van den zelven neereen geduurigen regen-

met wallen omringt. Tennoordc

dat het water

lijk

Hortende

van de zelve Stadt leid de berg (^en: op den welken een fteen van een
zulke grote is daer op met gemak
honderd menfchen kunnen leggen,
zonder elkandre te raken.
Ten noorde by de Stadt Hukeu leid
de bergh Xechung , dat 's fteene klok
want de baren des meirs, door de wint
tegen dezen bergh gedreven en aengeflagen, maken een groot geloei.
By de Stadt Pengce leid de bergh
Si'dofu in het meir Poyang : is geheel en
al ontoegangkelijk , en heeft aen de
zuid-zijde een kleine rede voor fchepen. Aen den oever des ftrooms Kiang, by de zelve Stadt, leid de berg
Matang vermaert door de fchipbreuke van vele fchepen want zoo de
fchippers flechts een weinig van den
oever afdwalen, de fchepen worden
door gewelt des ftrooms tegen de
klippen aengcjaegt , en aen ftukken

,

boog vertoont.

lun

By de

zelve Stzdtjaocheu leid de
berg Oenfo op den oever des meirs
Poyang. By de Stadt Yukan is de berg
Hungyai die ten noord- wefte aen het
zelffte meir Poyang ftrekt.
Indelandftreke QuangfinfuXcidhcnoorde de Stadt Quangfn de bergh
Ling, de twee en dertigfte in orde , in

,

,

,

de boeken Tauju.

van oude bof-

Is rijk

geeft veel heilzame bloe,
en kruiden, en ook de befte kri-

fchaedje

men
ftal.

By de Stadt Teyang leid de berg Paofung , met een ftene huis op zijnen
kruin die boven de wolken uitfteckt.
Bezuide de Stadt Queili leid de
zeer hooge en breed uitgeftrekte berg
Siang , onderfcheiden zoodanig met
akkers en beemden dat hy byna een

,

,

:

I

,

,

vlak veld fchijnt te zijn: op den zeiven zijn zeer vele dorpen.
Weftwaerds leid de bergh Lunghu,
de twee en dertigfte in orde , in de
boeken Taufu. Hy voert den naem

geflagen.

In de landftreke Kienchangfu leid
ten wefte van de opper-ftadrX/f «c^-J^g
,

van Draek en Tiger , dewijl hy met
twee kruinen in de hooghte fchiet,
welker een den ander fchijnt t' onderdrukken. Debovenfteword Lungge-

j

j

noemt,dat'sZ)rflÉ'/-,end'onderfte//«,

;

waerom de

Sincfche Papen uit diergelijke bergen veel bcdat'sT/^e/-:

de bergh M^t/w de zes en dertigfte in
orde in de boeken Taufu, en beflaet
een vak van vier honderdftadien.
By de Stadt Quanchang is de bergh
Chunghoa , die geheel bynauit loutere
en kalekruinen beftaet een onder allen is groen en met bomen bewolTen.
Op den zelven is een prachtige afgo-

\

:

van voorzegging den kapel.
maken,
In de landftreke Vucbeufu leid bcIn de landtftreke A'^j«/'tf«/« leidt noorde de Stadt /'«c/^^-* de berg 7^?»^noord weftwaerd van de Sidnii/San- kiu, op d^ïi welken gezeid word een

iacchelijke wetten

-

\

I

won-

va» Sina, ofTaifing.

i8x

wonderlijk beeltenis te zijn in de gedaente van eenen nienfch welk na
de verfcheiden temper der lucht ver-

overgrote kou niet kan gedronken
worden, 'ten zy eerft een wijle in de

fcheide kleuren aenneemt:zulxd'omgelege volken daer aen lichtelijk kunnen zien , of fraei of lelijk weer op

In de landftreke van Kancheufu leid
aen d'ooft-zijde der Stadt Kartcheu de

,

:

,

,

zon geftaen

,

•

bergh Tiencho , op den welken des
nachts een licht gelijk van aengeftoke
kolen flikkert. Menvind'er, die dezelve voor flangen of fpinnekoppen

handen is.
Na by de Stadt Kinki leid in 't zuidoofte de h&tgjunglin, die met zes en
dertig kruinen opwaerd rijft, en tot
aen de Stadt Quangfm en Kienchang

houden
ring

,

,

die, volgens

Tn de landftreke Linkiangfu , aen de

orde in de boeken 7lr«/«Veel zeltzame dingen hebben de Si
nefen in dien berg aengemerkt mee
beloving van veel geluks in 't toeko-

!

Ey de Stadt Sin kin is deberg/o/^,
de zeventiende in orde in de boeken
Tauju : by de Stadt Sinyu de bergh
Mung , zoo hoog , dat hy boven de
wolken fchijnt te reiken heeftevenwel luftige velden en bolTchen.
In delandftreke Kieganfu leid by de
Stadt Ganfo de berg Uncung de groot-

,

,

,

ze leven.

:

In de landftreke Nanganfu leid aen
de weft-zijde derStadt Nangan de berg

wejler-hhem ; want Si is
wefler en Hoa hloem gezeid. Is geheel
over luftig en bebout waerom hy den
nacm van ïloem niètonwaerdig fchijnt
te zijn. Wat belangt d' overige berSihoa

,

gehele landftreke want hy beeen vak van acht honderd fta;

In de landftreke Xuicheufu leid aen

gen

d'ooft-zijde der Stadt Xuicbeu de berg
,

,

,

,

daer vintmen niets gedenkwaer-

dceerfteplaetsvan gelukzaligheiden
luftigheidbekleet.

Noord-ooft waerts van de Hooftis gelegen de berg No,
opdenzelveniseenkapel,geftoffcerc
met over de duizent beelden.
Ten zuid oofte van de Stadt Nanhingf\t\d de berg Fang alleen hierom
zeer gedenkwaerdig, dewijl hy op bevel van Keizer Xi doorarbeit van vijf

ftadt Nanking

,

1

:

|

vuursgeftichtis.

,

,

In delandftreke/a(f«c^f«/«leid aen

de zuid-zijde der Stadt Juencheu de

Hy'heeftinden omtrek drie honderd
ftadien en ftorteenen bron uit, wiens
water het geheel jaer, door deflelfs

's

j

:

berg Niang,dêii 's zienhaer. Hy word te
dezer oorzake zienbaer genoemt,om
dat hy van overal door zijne gevaerlijkefteile ftenen en kolken niet kan
aengedaen,maer wel gezien worden.

dat

dig van by de Sinefen aengetekent.
In dehnd^TQkelCiangningfu , zuid- ^"^'"f"
weft-waerdvan de Stadt ^/«/««g, leid ^an Handt berg Mao , die in de boeken Taufn *»»^-

welk

;
Tayu met een zeer
een prachtige kapel heeft.
By de Stade Xangc.io leid de bergh
lingfung op den welken na het des
daegs g'eregentheeft, des nachts altijts
een grote vuur vlam verfchijnt hoevvelniet in den drogen tij dt. Het volk
aldaer zeer tot waengeloof geneigt,
wil dat deze vlam de geeft des bergs
zy waer over aldaer, na de zijde der
Stadt Sinchang,ten heerlijke kapel des

,

,

dien.

bofch

is

,

mend.

fraei

die
,
uitbraken, en

een grote en
brede berg, Hwm^ geheten, vermaert
door vele zeltzame geneesmiddelen,
die op denzclven te vinden zijn.
By de Stadt Ningtu leid de berg Kincing de drie en dertigfte in orde , in
de boeken Taufu. Volgens de Sineefche landbefchryvers houden zich op
deze nabygelege bergen wonderlijke
gedrochten wilde menfchen of Satyrs die aldaer op een beeftelijke wij-

,

fte der

,

dan weer in flurpen.
By de Stadt Sinfung

noord-zijde derStadt Linkiang, is gelegen de berg Komao , de drie en dertigfte in

hunne vercie-

zekere dierbare fteentjes

zy op 't hooft dragen

fpringt.

flaet

heeft.

,

duizent man.zo men zeit,doorgraven
of doorboort wiert want dees Keizer,

j

-.

i

verftendigtdoordeberg-kijkers, (die
zich beloven voor en tegenfpoet uic
de geftalteniflen der bergen te kun-

j

•

;

;

ncn verzeggen) hoe deze berg, eenen
anderen toekomenden Keizer den
beval te
Keizerrijke te voorclpelde,

,

;
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dezer oorzake den zelven te doorbooren, om de noodfchikkelijkein-

Kia}ig,deherg Kin.

vloeing te beletten.
Aen de zuidweft-zijde der Stadt
JVfl»Xv«^ leidde bergh 5aw, wiens gedeelte , welk in den ftroom Kiang\
!

lpringt,metzeerveel dikke yzereketenen omfloten is, om niet wegh te
vluchten zoo de Sinefen belaggclijk

1

j

;

,

Op den zelven zijn

eenige prachtige kerken en kloofters
voor d' oppcr-papen. Het is een zeer
luftige bergh, aldus toe-geftclt door
naerftigheidt van natuur en kunft.
Uit den zelven ftort een bron, CA««^leang genoemt, met water , zeer by

deSinefengeroemt.
Delandftreke Tancheufu is aller wegen vlak, fchier zonder gedenk waer

zeggen:maerisin'erdaetgedaen,om
defchepen des te lichter met inflaen digh gebergte.
In de landftreke Hoaiganfu leid een
van haken te kunnen tegenhouden
eenige
herden
gedenkwaerdige bergh byde
zeer
van
berg
want dewijl defe
wijze,
Stadt
Hai
in zee, genoemt 7oc/.7e«
ander
fleen is, zoumen op gene
het aenftoten en botfen der fchcpen op den zelven is een ongemeneprachtige kapel
of een kloofter voor oftegen de klippen, kunnen beletten.
leidby
fer-papen,
derwacrd
van wijd en zijd
/««^^d'»^/^
In delandftreke
de Stadt Linhoaï de h&ïgjunmu alzoo uir geheel Si^a vele vreemdelingen,
genoemt na den overvloet van Mof- genijght tot de Sineefche waengelokovifch glas, welk uit den zelven ge- ven, by een komen
BydeStadr Lukiang derlandftreke
graven word want Jumm is Mosko
Lucheufu leid de berg Taifu rijk van
vifch glas gezeid.
Naby de Stadt Xeu leid de berg Cu- luftige boflchen en verre uitgeftrekt
kin, waer op een groot flukgoutge- met dubbcldekruinen.
!

.

,

.•

,

,

,

j

1

:

,

,

by

vonden is,dienftig tegen vele ziekten

In delandftreke Gangkinfu leid

vvaerom men wil het zelve door de
kunft van Algimiftery zou gemaekt
zijn.
By de Stadt Hutai leid de berg

de Stadt Tungching, aen den oever des
ftrooms Kiangyde berg leu : is van binnen vol gaten en veel donkere holen.
Uit den zelven valt een water-bron
van twee hondert roeden hoog.
By de Stadt Sofung leid de bergh

dat 's herders herg : want men
zeid zekere fchone maeght aldaer de

Moyang

veehoedery geoefent heeft.
In de landftreke Sucheufu

,

met twee zeer hoge kruinen,
door welker onder gelegen dal de
ftroom Kiang in 't midden doorfchiet.
Op den eenen kruin is een grote ka-

aen de

Siaoku,

zuid-weft-zijde der Stadt i'«c/'e« , naby het Meir Tai, leid dehetg LigMÏen,

zeer klein; maer beziens-waerdigh

pel en kloofter.
door verfcheide gebouwen.
leidde
Tai
In de landftreke Taipingfu leid aen
Meirs
Aen d' engte des
berg i'«i;op den welken een prachtige de zuid-ooft-zijde der Stadt Taiping
afgoden kapel en kloofterftaet. Bin- de berg Tienmuen dat 'spoorte des Henen de Stadt Cbangxo leid de bergh Tu, mels : want de ftroom Kiang benepen
tuflchen twee van deflelfs heuvelen
die eenige ftadien na 't wefte fchiet.
In de landftreke Sungkiangfu leid vloeit midden door dezelve , gelijk
aen de zuid-ooft-zijde der Stadt 6'«»g- doorcenepoorte.
In de landftreke A'/>/^^«(?/^.leid binkiang, op ftrant, de berg Kin, alleen byna gedenkwaerdig in deze landftreke. nen de wallen der Stadt Ninque zelf
Op den zelven is een grote vefting een berg of veel meer een luftige heumet een fterke bezetting vanfchepen vel, I/«i^yd'»^ genoemt
By de Stadt Ninque leid de berg Ki,
en krijgsknechten tot beveiling der
zoo vermakelijk in'taenzien, dathy
haven.
In de landftreke Changcheufu leid by doorgaends het vcrmaek der inwoonde Stadt /'«//^ de berg ^/ê", waer uit tin ders genoemt word
By de Stadt Taiping leid de bergh
gegraven word.
In de landftreke Chinkiangfu leid Lungtnuen, bedekt mee dikke en donaen de noord-weft-zijde der Stad Chin- kere wouden. Men zeid op den zelkiang , opeeneilant, in den ftroom ven zeltzame geneeskruiden groeien.
,

,

,

|

!

j

In

vanSina,ofTaifin^.

by de
In de landftrcke Cbkheufu
Stadt TuH'^ling. leid een berg Hing alzoo gc loemt na den ovcrvloet der

, de vier en deriigfte
in de boeken Tauju : is fteil en groot (vvanr hy

,

,

Armcnikhe pruimen,

die

:

ftrekt acht

op den zel-

ven groeit n.
Bezuiden de Stadt Chicheu

de

heeft, die de Sinefen oogen noemen,
daer mede hy gelijk na den Hemel
ziet.

BydeStadt Changhoa leid debergh
op den zclveneenmeir
van twee honderd bunderen,vermaert
door zekere goutgele viflchen die
de Sinefen Kinyu noemen.

:

Cienking, en

den
twee en dertig zeer hoge kruinen, en

getelt vier en twintig beekjes,

achtien zeer duiftere holen.
BydeStadt Hieuning leid debergh
Ki, die met zijnen kruin tot over de

hondert roeden opwaerd rijft. Over
een zeer diep naby gelegen dal is een
ftene brug geflagen.
In de kicine landftreke der Stadt
Quangteleggtn aen de Steden Quangte
en Kienping iLeet grote en luftige bergen. De beroemfte zij n Heng en Ling:
d'cerfte aen de weft-zijde der Stadt
Quangte Axe met zijnen kruin tot door
de wolken fteekt maer heeft evenwel OD den zelven eenen bron , die

,

,

,

j

loopt.
is

niet

minder

in

,

,

beklimmen ende
zeer
grote van vijftien ftadicn. By den zelmoeielijk te

een hol,

in

,

wiens ingang een

,

ilene beeltenis van zekeren ofïèraer
ftaet, dien zy willen in de zelve ver-

Landfchap.
•van

Che-

,

:

,

bergh Ling

hoogte heeft eenen fchuinen heuvel,

Bergm des

De berg Tiencho zuid-weftwaerds
van de Stadt Hungcheu gelegen is ten
dele zeer rou , ten dele luftig en vermakelijk. Hy heeft eenen heuvel, /"/Liifung genoemt geheel van fteen en
van binnen volgaten op den zelven
zijn prachtige kapellen en kloofters,
daer in men zeid over de drie duizent ofler-papen leven. De meefte,
gelijk gekluiftert in een geduurigen
en vrywiUigen kerker , bewonen de
holen, en wordendoord' andere van
fpijze verzorgt die deze kluizenacrs
by een tou ophalen ; naerdien men
naulix ja niet tot de holen zelfs kan
opftijgen. Byna op eenzelfde wijze
ontfangen zy van den voorby-gaenden man aelmoefen dikwils van gene
kleine waerdye
want deze plaets
wort het ganfchjacr door, inzonderheid in bloeimaend by vreemdelingen en Sinefen zelfs bezocht, filaifung betekent vliegende komen
genomen de benaming van zekeren Indiaenfchen ofler paep,die,zoo drahy
dezen heuvel zag gezeid zou hebben. Deze IS de heuvel, dien ivy inlndiën miJJ'cben : waerelijk hy is herwaerd
,

;

is

en

gezouten en gedrooght door geheel
Si»a van daer vervoert worden. Tienmo is gezeid 's Hemels oog, om dat deze berg op twee kruinen twee meiren

,

ven

verre)

:

leid

,

De

honderd ftadien

heeft zeer vele boflchen en luttige
rijs-velden in de vlakte
op den zelven groeien vele padde-ftoelen , die

dat 's van negen kruiberg Kieuboa
bloem
: want hy beftaet uit
nen, en den
zoo vele kruinen, en vertoont degedaente van een omgekromden bloem.
In de landftreke Hoeicheufu leid aen
deweft-zijde der Stadt Hoeicbeu, de
berg Hoang d'allergrootfte van de gehele landftreke op den zelven wor-

altij ds

i^,

Tienmo

:

andert te zijn.
In de kleine landftreke der Stadt
Chucbeu leggen vele bergen.
In de landftreke Hangcbeufu leid
aen de zuid-zijde der Stadt Hangcbeu
de berah Funghoang , die twee zulke
hoge kruinen heeft tegen elkandrc
over gelegen dat zy tot acn den he-

,

,

,

,

,

melfchijncn te reiken. Opbeide even- gevlogen.
De landftrcke Kiahingfu is doorwel is een kapel en toren met negen
gaends vlak,en heeft ficchts eene berg
tranfen.
Op den oofterlijken oever des of heuvel Utai , acn de noord-wcftmeirSvS/, by deSfxdx. Hangcbeu , is ge- zijde der Stadt Kiahing, gelegen in het
vercicrt met meir Tienjing, welk aen de Stade een
legen de berg Xeceng
een prachtige kapel en toren van ne- gracht verftrckt. Op den zelven zijn
vijf luft hoven door de iandvooghgen tranfen.
bergh
dentotvergaft-plactfcngcbout: waer
By deStudt Linganhegintde
,

1

-

{

,

;

i

van

s
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van ook deheuvel 2ijnen naem beko-

men

heeft

want Vtai betekent

j

altaren.

De landftreke Hucheufu is bergloos
Ten tegen dele de landftreke Nien
cheufu, die overal vele bergen en heu-

velen heeft.
Na de noord-zijde der Stadt Nien-

.•

j

}

j

Dees bevangt twee

1

meiren naby elkandre gelegen het
een met helder , en het ander akijds
:

,

,

met drabbig water.

De berg

,

Fuchunq^

rijft

zeker dal

uit

waer door een vhet ftroomt.
Op den zelven worden de kapellen
en hoven van denberuchten Filofoof
Kieuli

:

,

,

.

,

j

NienculingcziQn, die alle, tergedenkenis van zulk eenen man door de
voorby- vaerdcrs gewonelijk bezocht
worden. Men fchrijft dees aldaer de
,

viftchery ga gcflagcn

hy

zich verftak

,

,

!

cheu leiddcbcrgh Ulum, diedeStadr
gelijk omringt.

In de landftreke Kiucheufu leid acn
de zuid zijde der Stadt Kiucheu de
berg Id-wo.d'achcfte in de boeken 7l7«by de Stadt Kningxan begint de
;/«
berg Civen , en fpringt van daer tot
over de drie honderd fladien. Door
dit gebcrghte loopt de wegh na het
Landfchap van fok/en hoewel over
velekruinen, zeermoeielijk tebereizen; maerailermeeftdefteileenhoge
bergh Sienboa, die met drie hondert en
zeftig trappen
in maniere van een
wendel-trap
tot gemakkelijker opklimmen, beboutis want zoo vele
vlakten, met ftenen gcplaveit worden op den zelven gevonden De
kruin heeft een prachtige kapel en
Vele kroegen, daer alrijts fpijs en drank
voor de rcizers te bekomen is.
In de landftreke Chucheufu begint
by de Stadt Cinyun de grote berg Hofa/ig en ftrekt tot aen zee. Hy is de
dertiende in de boeken Taufu beflaet
een vak van drie hondert ftadien:
fpringt , volgens de Sinefche Landbefchryvers tot de hoogte van duien gevoelt op zijnen
zent roeden
kruin geen donder regen, fneeu of
hagel nochte eenige verandering van
weder.
In de landftreke Xaohingfu leid aen
de zuid ooft zijde der Siadt Xaohing
de berg Hoeiki , d' elfde in de boeken
7rf«y«, waer van ouliux het Landfchap
Hoeiki , welk deze oofterlche geweften begreep , zijnen naem gevoert
1

vijf

hcbbe wanneer

om

,

niet uit

dwang

d'opperfteLand bediening,hem door
den Keizer opgedragen, t'acnvaerden. De Keizer eindelijk quam ten
dien einde zelfin perzone by hem ,en
nam zijne nachtruft by hem op een
zelffte bedt. Zoo hoog waerdeerden
eertijds ook zelfs degrootfte Keizeren van Si»a, vrome en geleerde luiden.
In de landftreke KinhoafH leid benoorde de Stadt Kinhoa de berg Ktti-

hoa groot drie honderd en zeftig ftadien is de zes en dertigfte in de boeken Taufu ; waer op de Sinefen verdichten het krakeel tuflchende fterren Venus en Vunu , (milTchien Pallas)
,

:

,

'

,

,

,

,

,

heeft.

De berg Suming de negende onder
de beroemften in de boeken Tauju,
heeft van de vier holen boven open,
geweeft zy.
bergh
ATiw/»^, den naem van vier klaerheden bekoBy de Stadt Tu is de
men. Hy fteekt twee hondert en tachd' allergrooifte van de geheele landten hemel op, heeft in de
opklimmens
tigkruinen
dagen
negen
en
ftreke,
word
een
hoogte
achricn
Paleis
duizcnt roeden , en
hoog. Op zijnen top
beftaet een vak van twee honderd en
gezien
By de Stadt Pukiang leid een berg tachtig ftadien. Hy begint ontrent de
Sienboa : waer op, volgens fchryven Stsidz Yuyao, en ftrckttotaen de Stadt
der Sinefen, de dochter vanden ael- A'/»^/'o,'tenzuidwefte.
By de Stade X ng leid de berg Tanchi,
ouden Keizer Hoangti geleeft en aldaer geduurig ten einde van leven de zeven en twintigfte in de boeken
Tauju. Hy word alzoo genoemt na
haeren maegtdom bewaert heeft.
By de Stadt Jungkang leid de bergh zeker root meir want deflelfs water
is bloet root. Tan is in 't Sineefch root.
langnien, met een ftene trap tot op
den
top
en
chi een klein Meir gezeid. By de
leid
gang. Op
over een dal
Stadt Sinchan is de berg ^ocheu , de vijfeen grote brug geflagea
,

,

,

,

:

tiende

van Sim, cfTaiJing.
tiende in orde aldaer is ook de berg
Tienlao , de zeftiende in de boeken
ToaxH. Het ftaet aen te merken,dat de
bergen voornoemt in de boeken Taoxu uitwacngeloof, door de veelheid/
van heerlijke kerken en papen-kloofiers, berucht zijn, die gemeneiijk een
grote meenighte van vertrekken en
overvloet van ofïer-papen bevangen.
In de landftreke Ningpofu leid by de
StadtC«/«- de berghz«, ver9iert met
een prachtige afgoden kapel, dieby
de wacngelovige Sinefen veel bezocht wordt , om gelukkige dro
men en verklaringen over hunne dromen te hebben, met zonder voor afgaenvan byfondereplcchtelijkheden.
Indelap,d{lreke7rf/c/7£'a/«, bezuide
de Stadt Taicbeu leid de berg Kakho,
de negentiende in de boeken 727ox« ;
by de Stadt Hoangnieu de berg Queiyu,
^
de tweede in de boeken Taoxu.
^
öp
den eerften zijn al de ftenen grote en
kleine, vierkant van geftalte, daer de
Sinefen die grote waen-geloof omtrend de bergen bedrij ven, zeer over
verwondert ftaen.
By de Stadt Tkntai is de berg Cheching, de zefte in orde in de boeken
Taoxu en by na gehcelroot daer by
de berg Tiental de beroemfte in de Sinefche berg-befchryving Taoxu , en
eerfte in orde en gelukkigfte gelijk
de Sinefen willen, van allen. De naby
gelege Stad voert de naem van dezen
berg. Op den zelven zijn prachtige
kapellen en kloofters, by na in een
oneindelijk getal. Hy word gehouden tot de hoogte van achtien duizend roeden te reiken en beflaet
een vak van acht honderd ftadien.
Ontrend de Stadt A^/«^/jdfi, ten wefle, leid de hcxgTienmuen , lang drie

jgj-

Fangching

waer op Koning

:

^

\

,

vvefl;vvaerdsvandeStadtfe'«c^a'«,leid

'mdcn^toom Lungyeu ,^chtt^\Cuyu,
rontomin'twater. Boven op den zel-

i

ven is een kapel en kloofler.
By de Stadt Suigan is de bergh Sien-

)

de zes en twintigfte in de boeken Taoxu by de Stadt Loc'ing de berg
Yentang. Op den zelvcn is een Meir
van tien lladien, mede Yentanggenoemt: ónVsiadtJerGanfen, dewijl
wanneer de wilde ganfen, nadenverfcheidenfaizoen des jaers, van oort
veranderen, gewonelijk aldaer in het
7iien,

:

overvliegen neerftrijken.
In de landftreke Focheufu , na de
zuid-zijde der Sfadt/oc/;d';< zelf, leid
een heuvel, daer by een brug, gelegen

I

,

by devoor-ftadtA'^w/'iji, komtteein-

'

'

'

'

'

gen op denzelven
:

,

tige kapel,

:

,

;

i

',

1

j

,

^

honderd ftadien.

1

Meer zuid-waerds

in zee, fteekt

een berg-rijk eiland uit, 2ö/iö^« genoemt welck dierbare kring beteikent, alzoo geheten om zijne veilige
reede voor fchepen want die leid geheel gelijk een kring van de bergen
omringt, en by na gene ftorm-winden
onderworpen , en flechts met een
kleine opening, gelijk een mont, tot
ingang voor de fchepen.
By de Stadt Taipng leid de bergh
:

een zeer prach-

,

,

,

is

met name Nantai.

Aen de noord-zijde der hooft-ftadt
begint de zeer hoge en grote berg
S'tue Fung
en treet van daer in de
landftreke der ftedcn Cutieu, M/ncing,
Loyuen. Na de zuid-zijde der hooftftadt, leid de berg Fang, die een dal
van veertig ftadien heeft , en op de
rontom gelege heuvelen oranje-appelen, citroenen en limoenen voortbrengt. By de Stadt Sutien, is^do. berg
Uhoa, dat 'svan vijfbloemen, dh.00 genoemt van vijf ieer hoge eneven-ge-

,

,

Jne na-

maels in ftaefc van eenen byzonder
perfoon gekeft hcefr.
In de landftreke VeMchet4fu
zuid-

!

ieder van duizend
kruinen
fchreden hoogh.
Ontrend de Stadt/«;;^^y«, ten noorde , leid de zeer vermaerde en hoge
berg Kaocai de zevende in de boeken
Taoxu, luftig door oude boflchaedjen
en berucht door kloofteren.
In de landftreke C/x'Ê'«c/^e//'/5<, leid
bezuide de Stadt Civencheu de bergh
Pd^ocai, die op zijnen kruin een toren
van negen tranfen heeft, toteenbaek
voor den zee-man. Ooftelijker leid
de bergh Siaofo.
In de landftreke Changcheufu na
d'ooft-zijde der ftadtC/^i^wgc/^ewjlcit de
lijke

,

,

berg Cio, op den welken , naer 't fchryven der Sinefen.een fteen van vijf roe-

den hoog, wanneer onweer ophanden is, trilt en beweegt. 1 er zclffter

Aa

plactle,

Bergen dei

^'^"•^fiH^
^'"'

:
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maer nader by de Stadt,

plaetfe,

cheu

leid

een zeker andere bcrgh, gehecht aen
den voorigen , met namen Kieulang,
beroemt door een kriftallijnen bron.
In de landftreke Kknningfu aen de

,

naby de Stadt Xanhang aen den
,

oofterlijken oever des ftrooms Ting.

Hy

word gezeid zoo fchoontezijn,
hy een zeer vermakelijk fchildery
fchijnt te zijn. Op den zelven zijn
dat

,

drie kleine meiren die hetyzcr, in

noord-oofl-zijde der Stadt Kienning,
leid een zeer hoge berg Xin: van waer-

,

de

zelve gefmeten, in koper veranderen.
By de Stadt Cinglieu leid de bergh

men, over alle bergen heen.de zon uit
zee kan zien opgaen. By de Stad Kien- Fung de hoogde in deganfchelandheuve- ftrekeris zeer rou en ontoegangkelijk.
jV<j»z leid de berg ^/««g.mct vijf
D'atidcre bergen zijn , Lungmuen,
len in 't ronde, en een in 't midden:
dees word dcPeerl maer de vijf an- bezuide de Stadt Ninghoai : Nan ,hederen in 't Sineefch de Draken ge- zuide de Stadt Tincheu : zuidelijker
noemt. Aldaer is de berg Ciaoyuen de Leang en Linting. Beoofte de Stadt
dertiende in de boeken Tauju. Maer Tincheu leid de berg Lienfung.
In de landftreke Hinghoafu leid na
die in bcroemtheid en grote al d'andere overtreft, is de berg Vuy gelegen de zuidzijde der Stadt Hmghoa de
byde Stadt Zunggan. Opdenzelvcn berg Hucung. De Sineefche berg-kijzijn zeer vele Pagoden, en kloofters kers weten vele zeltzame dingen op
voor d'oflèr papen defgelijxkluize- den zelven aen te merken namelijk
naers, en onder deze vele overheden, acht cnderfchcidelijke vlakten , mee
die met gefchoren hoofde en verfma- welke hy een teerling verheelt. Ten
ding der goederen des werelds, hun- zuid-oorte van de Stadt leid de bergh
nen afgoden dienen. By de Stadt Pu- Goching met een dorp aen zijnen
cittTis de berg iWed-w^ een onder tien voet , zoo groot als een Stadt.
In de landftreke X^<7/<///« leid aen de
der grootfte bergen van Sina.
In de landürcke Jenpingfu leid de zuid-ooft-zijde der Stadt Xaouu een
berg Fung die byna de gehele Stadt grote berg, C/c/t// geheten, die tot aen
Cianglo met zijne heuvelen omringt. de Sradt Tingcheu en Jengping firekt.
Benoorde de Stadt TainimAtX^i de
Aldaer is de grote bergh Pechan^, die
niet alleenlijk de landpalen des Land- berg Kinyao groot in den omtrek vier
fchaps van Kiangf aenraekt ; maer hondertftiadicnrhy bcgintin de landftreke Tainingfu, en komt tot aen de
ook doorboort.
In hetgcbied der onderhorige Stadt landftreke van Kienningfu en ^'inghoa.
D'andcre bergen zijn Lenchung, beXj bewcfte de Scadc/^»/)/»^, leid een
//«<?«
geheten, weften de Sradt Xaouu : ükinim , begrote en fteile bergh
daer op , volgens fchryven der Sine- noorde d' onderhorige Stadt Quangce.
D'allerhoogrte bergh der kleine
fen een hairig dier gevonden word,
gelijk.
landftreke Foningpi is Lungxeu , aen
volkomen eeaen menfch
Zuidwaerds van de Sza.dt Jenp/ng wiens voet de Stadt Fomng gelegen is.
leid de berg Tuevang, daer op deKo- Aen de zuid-zijde der Sradt leid de
rnngQn Jue vele Paleilen plegen te heb- berg Hung doorgaens zeer hoogh.
ben tot verkoel en luft-plaetfen des Aen de zelve zijde, op den oever der
zomers. Zuidelijker leggen de bergen zee, leid de berg xVt7W/t/;;^. Inaeloude
tijden, volgens fchryven der Sinefen,
KieufieutnTeuki.
In de landftreke T/Mche»fu leidbe- plegen op deze plaetfe de fchepen actl
noorde de Stadt N'mghoa een luftige te komen. De bergh Hocung leid bcen heuchclijkebergC«//;o^i de bergh wefte de Stad Ningte de berg Lungxeu
NÏKghoa gelegen naby de Stadt Ning- benoorde de Stade /ö»/»/^^. Ten noordhoa, is tot groot vermaek voord'in- ooftc der Stadt Foning de bergh Taluo,
met zeszeerhogckruinen.
vvoondcrs inzonderheid in de lente
gelijk is dien de berg Kinoi goude alInde landftreke Qu.,,>, cbeufu, leid by ^/"^Zdl',
200 na zijne gout-mijnen genocmr, d* 3tadt Tungucn in zee op een hoog vanj^^adie de Stam Sung beval t'openen. Hy eiland de berg Huteu, daer de fchepen '""&•
isgelegcn ten zuide van de Stadt Tin- die het Landfchap van Quantung wil,
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len
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van Sina, ofTaifing.

i?7

len aendoen, na zeilen, en zich van merken wonderlijke dingen in denzelven aen.
den zelven voor een baek dienen
Byde Stadt I«>/_gc/'«c;« leid de berg
By dezelve Stade Tunguon dezer
zee
den
Ho
oever
der
landftrekeleidaen
, op den welken twee en zeventigh
de berg Tahi. De grote berg Lofeu, heuvelen getelt worden.
In de landftreke Cbaocheufu leid by
begint van de Stadt Changing , en
der
de
aen
de
Stadt
Polo
Stadt Kieyang de bergh Cangpu en
(pringt tot
,
ftrekttotaen zee, daer hy op ftrant
Landureke van Hoekheuju.
De wijdftrekkende berg Talo begint een zeer hogen kruin.en een fcherpen
by de SudiC/Mgjue» fpringt van daer heuvel maekr.Men zeit op denzelven
tot aen het gebiet der Stadt Hoaicie, zeldzame bloemen en vogelen zijn,
gelegen in het Landfchap van Quangfi. die op andere plaetfen niet gevonden
Op den zelven woont een rou en worden By de zelve Stadt Kieyang
woeft volk, den Sinefengeenzins on- leid een bergh van een zelven name,
derworpen. Binnen de wallen der verdeilt gelijk in twee armen of takken d'een ftrekt na de Stadt Hinning,
Stadt Kanton leggen drie heuvelen
gebouwen
der hint^ttktHoekheufu,cn. d'ander na
verciert met prachtige
d'eerfte ïsjuefieu : de tweede Fan : de de ftadt Haifung,dQi felffte landftreke.
By de Stadt Hoeilai is gelegen de
derde C/'d"» geheten.
LungPehoa, alzoo genoemt na de bloeXunte
berg
berg
By de Stadt
is een
nien, met een bron, zoo klaer als kri- men:want het ganfch jaer door brengt
ftal.Op den zelven worden zekere ro- hy verfcheide bloemen voort, na de
de fteentjes gevonden, van een won- verfcheidenheid des faizoens.
By de Stadt Chinkiang zijn ookgroderlijke en vreemde geftalte,die de Si
nefen aen hun kunft bergen gebruiken, te bergen, en verre in zeer dicht heinde landftreke Xa<?c/;f« leid byde ftuuwt.en gelijk met diepe hoIen;hoe
Stadt Lochangde hergChang
wel tot noch toe by de Sinefen niet
By de St2id Ungyuen is de berg Lkhi, doorzichtight. Men zeit vele luiden
die een meir begrijpt,welk uit acht be- gefneuvelt zijn, die in de zelve , om
ken ontftaet, met zulk heilzaem wa- t'ontdekken, ingegaen waeren. Maer
ter, dat het doorgaendsvoor een ge- hoe 't met hen af gelopen is, of waer
nees midddel gebruikt word.
zy gebleven zijn, weetmen niet.
In de landftreke Chaokingjk aen de
In de landftreke Nanhiungfu leid de
noord zijde der Stadt C/;rf(?/(v»^,leid de
vermaerde bergh Muilin die vlak ge
maektis. Op den zelven is een kapel, bergh Ting, op den welken, volgens
gewijd aen den o verfte Changkkuling. fchryven der Sinefen, een fteen van
Aen de noord-zijde der Stadt Nan- twee honderd roeden is.
hiung leid de zeer hogeenwijdftrekIn het gebiet der Stadt Suhoei leid
kende berg Tknfung by de Stadt A'/- de bergh i'/«, d^Vsvan Kuifcheid alhingAt httgSkcung,d\Qm fchoonte en zoo genoemt na zekere maegt, welke
luftigheid al d'andere bergen van deze op den zelven tot aen haere doot
landftreke overtreft.
kuifch geleeft heeft om haeren bruiIn de landftreke Hoekheufu begint degom,gedootdoorecnentiger, aen
by de Stadt Polo de grote bergh Lofeu, wien zy verlooft was belofte en trou
eender tien grootfte bergen des geh e- te houden. Zy had haeren toevlucht
len Keizerrijks. Hy ontftaet uit de by- tot dezen berg genomen,om dat d'oueen-komfte der bergen Lo en Feu, en ders haer wilden dwingen aen eenen
ftrekt tot aen het gebiet der Hooft- ander te trouwen. Op den zelven zijn
üdidx. Quancheu en aen de Stadt Ce»gtwee kapellen, aen deze maegt toegech/ng. Zï)nc hoogte word geftelt op wijdt. Byde Stadt 5/wg/«^leid de berg
drie duizent zes honderd roeden, en T/f-w/^ , die vol gaten , en afgrijzehjk
d'omtrekopdriehondertftadien. Hy vanaenzienis. Byde ftrant der Stadt
heeft vijftien fteile heuvelen, en over fangkiang leid een bergh of eiland in
de vier hondert en twee en zeventig zee, Hailang en ook Locheu genoemt,
holen. De Sineefche bergh - kijkers groot drie hondert ftadien.
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op den welken een bron door een
blixcm flagh ontfprongcn is.
Een ander berg TatungLü leidnaby
de Stadt Suiki dicht aen ftrant op
een eiland in zee. Hy heeft zeventig
ftadien in den omtrek en acht dorpen , rijk van inwoonders , die zich

By de Stadt Teking leid de bergh Ko-

lui

leang, vermacrc doorliet voortbren-

gen der bomen, dieyzer-bomen, of
welker hout yzer-hout om deflelfs
herdigheid genoemt word.

,

,

,

,

,

Indelandftreke Kaocbeufu leidaen
d'oofl-zijdeder Opper-ftadt Kaocheu
de berg Feu van zulk een hoogte, dat met den perel-vangft erneren.
Het Landfchap van Quangfi bezit Berden des
deze alleen , zoo de Sinefen willen,
ten tijde van den Smeefchen water- een onophoudelijke ry van woede en ^''j"^f'H'
vloet, met zijnen kruin boven water ontoegangelijke bergen.
^an^.
In
landtllreke
de
Quetlïnfu
eeni
ten
gefteken hebbe, en op den zelve
,
noord oofte der Hooft lladt Queilin,
ge menfchen gezont en behouden ge
bleven zijn. Ontrent de Stadt Tien- leid de berg Quei , alzoo genoemt van
f e leid de bergh Koleang, die gezeid de meenigte der bomen ^ei : waer
word van dien aert te zijn dacdef- van ook de Stadt Queilin haeren naem
,

,

'

,

fdh inwoonders noit des zomers hit- bekomen

heeft.

Deze bomen

lijden

te noch des winters koude gevoelen; gene andere ter plaetfe, daer zygroezulx zy willen het aldaer een geduuri- jen.nochte terzelfder plaetfe,fchoon
deze uitgeroeit zijn. De berg Tofïeu is
ge lente is.
By de Stadt //omleid een fchone en mede naby de Stadt Queilin gelegen,
,

luftige berg

Pao

dat

,

's

dierhaer

,

die

byd'inwoonders,

om de zinnen daer

op

zeer veelbezocht

te verluftigen,

word.
In de landdreke Liemkeufu leid na
de noord-zijde derSiadtiifwc/^f», aen
een verborgen oort de grote bergh
Vhoang. Vcrmacrc is deze berg by de
Sinefchefchryvcrs, door deze beuzeling te weten, op den zelven bergh
worden vruchten gevonden, die nergens anders te vinden zijn. Eenieijelijk mag zoo veel daer van eten als iiy
wil :maer niet mee nemen. Die zulx
verdwaelt op den
beftact te doen
berg, en kan noit den weg vinden , om
daer van te komen.
Naby de üee-gracht der Stadt Kivig
leid de berg Heng : ontrent de Stadt
Lingxan , de berg Loyang zoo hoogh,
dat zijn kruin twee dagen opklim.

:

,

,

mens vereifcht. Van de Stadt King af,
na 't wede is de weg door het gebergte zeermoeielijk op den welken Mayuen, wanneer hy met zijn heir tegen
,

:

het Keizerrijk van Tungking was opgetrokken
kopere pilaren beval te
dellen , om den weg tot den hertocht
te kennen. Noch heden daet een der
zelve op ecncnfchuinen kruin Fuenmao, daer de fcheidpaeltuflchenhet
Koningrijk van Tungkingen Sma is.
In de landdreke Luicheufu leid be2uide de Stade Luicheu de berg King,

en heeft een zeer fchone fludeerplaets. Hoger na 'tnoorde, leid op
die zelve üreke de berg Xin, met drie
zeer hoge kruinen op des eenen top
ftaet een Paleis, gedicht, zoo de Sinefen willen , in de derde of zuiverde dreke der lucht , boven alle wol:

ken.

By de Stadt Hinggan leid de bergh
Haiyang , en drekt tot aen de Stade
Lingchuen : op den zelven is een water-hol
welk viervoetige dieren en
gehoornde viflchen voet. De waengel o vige Sinefen willen, dat dezegedrochten hetvermackdesDraekszy,
vvaerom zy die op generlei wijze der,

ven doden. De berg Hoa, dat 's hloem,
alzoo genoemt om zijne fchoon en
ludigheid leid aen den oever des
drooms Quei by de Stadt Tangfo.
By de Stadt/««;/föleid de berg/'««i
^ao, dii'sfenixnejlgezeïd, als of de
vogel fenix op den zelven zijn ned
maekt. De Sinefen fchrijven dat onder het ned een zeer dierbare en on,

,

waerdeerlijke deen gevonden zy.
Ontrent de Stadt Civen leid de berg
Siang, vcrciert met een prachtige kapel en klooder.

Noord waerds, boven de Stadt Queilin,

loopt een deile heuvel door 't geop den welken zeven andere

bergt

:

heuvelen volkomen degedaentevan
den groot^n beer vertonen , waerom

zy

:

van Sina, ofTaifing.

zy

Ciefltig

fierrett

,

dat

's

hewvelen der zeven

genoemt worden.

igp

tigheden een witte en zwarte , gelijk
in ons oog.
By de Stadt Fuchuen leid de berg Sin,
waer op door een bUxem-flag acht ho,

Indelandftreke Lieucheufu leid ten
2uidederStadt Lieucheu de berg Sienye. Veel zeldzaemheden merken de len geopent zijn.
Sinefen in dezen berg aen namelijk
By de Stadt Ho leid de berg Kiue,
eenen zeer hogen alzoo genoemt na den overvloet en
een groot hol
kruin, die gelijk een muur uit een ge- voortreffelijkheid der gulde appelen:
helen fteen loot rechc opfchiet een want Kiue hQX.QkQnx. guUe appelen.
fteen-huis en diergelijke andere.die fy
Een tamelijke hoge heuvel Tb leid in
in de bergen zoeken en gaerne zien.
't gebergte, bezuide de Stadt Sieugin
Ten noord-oofte leid aen den oe- is van buiten ontoegangkelijk maer
ver des ftrooms Hung, de berg //ocio, heeft van binnen in het ingewant een
afzonderlijk en van d' andere afge- wendeltrap van natuur gegroeit waer
by men na den zelven opklimt.
fcheiden.
In de landdreke Gucheufu leid beTen noorde by de Stadt Stang leid
de berg Xintang, zoo hoog en fteil dat noorde de Stadt Gucheu de h^rgTayun,
heeft die van de landdreke der Hooft-dadt
hy nauhx te bekhmmen is
luftigh
begint. By de Stadt Teng leid een
evenwel op den kruin een zeer
en vifch-rijk meir en is omringt al- over fchone en ludige berg A^^«, daer
lerwegen met gebloemte en bomen. de Sinefen veel zeldzame dingen in
De Sinefen, zeer nieus-gierig na deze bemerken.
By de Stadt Yung begint de bergh
en diergelijke dingen , beklimmen
dezen berg met groten arbeid, en dof- Tayung, de grootde van allen en treet
fen dat hy om de luftigheid vanoort in deze landdreken nahetgebietder
eertijds door zekere mcnfchen .die zy Steden Pelieu , Hingye Tolin en Cin.
vercieren noit te derven en Xin^ien Ter felfder plaetfe leid de berg Tukiao,
noemen veel bezocht zy geworden. de twee en twintighdein de boeken
Benoorde de Stadt Hoaijuen leid de Taufu,dïQ acht deile heuvelen en twinberg Tungtien.
tigh holen heeft.
leid
ten
By deStadt Tolin leidde berg Han,
In de landftreke Kingyvenfu
noorde van de Stadt Kingyven de berg d^t'skout, ter oorzake hy door zijne
T: alleen merkwaerdig om zijne dun- over grote koude by menfchen niet
heid en lagen üant want daer al d'an- kan bewoont worden; daer hy nochdere bergen zeerhoogh enwijdftrek- tans onder de gezengde riem gelegen
kend zijn, is deze by de Sinefen , als is.
Bezuide de Stadt Pope leid de berg
zeer verfchcide van d'anderen,aengemerkt. Ter zelffter plaetfe leid de Fiyun, hierom zeer gedenkwaerdigh,
berg Tienmuen , dat 's Hemels pootte, wijl in dedelfs rotfen gelijk ingedrukalzoo genoemt na twee kruinen, die te voetdappen van menfchen gezien
uit den zelven opwaerts fchieten.
worden eenige tot de lengte van vier
In delandftreke Pinglofu leid aen de palmen. De gehele berg is rou en met
:

:

:

;

,

:

,

,

,

,

:

:

zuid-wefl-zijde der Stadt Pin^lo de
berg Aai die tot aen de Stadt Lipu
,

Aen

de grote en
en gebroken heuvelen heeft. Aen de wedzijde leid de heuvel Monien , dat 's
kruin der oo^en alzoo genoemt om
dat hy op dtr\ top twee grote dene
oogen heeft, zoo aertig door de na-

fpringt.
fteile

d' ooft-zijde

berg lung die negen
,

,

fteile

,

tuur gegroeit, als naulix ecnig kundenaer zou kunnen uitwerken. D 'oogappel is zeer duidelijk t' onderfcheiden rontom daen gelijk twee voch:

duidere holen uitgeholt.
Benoorde de Stadt Pelieu leid de
zeer grote bergh Kilieu , die vele kruinen heeft de twee en twintigde in de
,

boeken

7'^/</«.

de berg
Ho, dat 's -vuurig alzoo genoemt, wijl
alle nachts op den zelven zekere lich-

Bewede de Stadt Yung

leid

,

ten

,

gelijk

aengedoke keerfen

vcr-

fchijnen. De Sinefen willen dezelichten diertjes zijn , die men nacht-mug-

gen noemt, en dezelve uit den droom
na den bergh lopen en aldacr lichten^
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De grote berg AV/>dfo, gelegen mede

In de kleine landftreke Suchingftt
leid by de Stadt Suching een zeer hoge

j

in deze landftreke heeft grote bofmet name If«gfchen van bomen en Indiaenfch riet, en rouwe bergh
yun.
en voet zeer wrede tigersBy d'onderhorige Stadt Fulo leid de
In de landftreke Cincheufu leid aen
de zuid-zijde der Stadt Sincheu de zeer hoge berg Tangping : by Tukang,
berg Pexe d'ecn en twintigfteinde de berg Siecung : by de Stadt Sulïng,
boeken 7l/«/«,fteekt met zijnen kruin, de bergh Lyfang en aldaer de bergh
,

,

,

,

Tocieu

genoemt

,

boven de wolken

Xipi.

In de landftreke Queiyang fu , aen ^"•.?^» ^'^
d'ooftrzijde der Stadt Queiyang, leid 'Z'^'''^n
de berg Tungeu dat 's kopere trommel : ^nlchtH.
dewijl op den zelven , tegen het rege-

aen de noord- zij de is de berg Langxe,
d' allergrootfte en hoogfte der gehele
landftreke
die luftige boflchen en

,

,

landouwen

heeft.

By de Stadt Quei
Nan met een
,

tig heuvelen.

nen wil, de flagh eens trommels ge-hoort word.
Aen de noord-zijde der Stadt Queiyang leid de zeer hoge bergh Nanuang diep te lande in. Weinigen
derven den zelven om zijne overgrote rouheid beklimmen.
In de landftreke 5«c/;(f«/« leid aen de
zuid-zijde onder de ftee-gracht der
Stadt Sucheu, de bergh Go , doch kan
naulix door zijne ft eile en gebrokenheit beklommen of doorlpeurt wor-

leid de grote berg

getal van vier en twin-

Benoorde de Stadt i^uei

dtheigPao.
In de landftreke Sanningfu leid aen
d'ooft-zijde der Stadt iV<ï«w/«^ de berg
Heng alzoo genoemt, om dathy in
het midden der reviere Teu oiPuon het
water , met groot gewelt door den
flroom voortgedreven, ontfangt. De
Stam Sting deed op denzelven , tot
beveiling der landftreke, een vefting

,

,

,

,

bouwen.
Benoorde de Stadt Heng
heTgSleulin,d2it's

den.

leid de
^keiend woud,ah.oo

genoemt van wegen deluftigheid der
boflchen, die op den zelven groe-

Aen de weft-zijde der Stadt Sucheu^
gelegen de berg Tienyu»g.
In de landftreke Sunangfu- leid aen
de zuid-zijde der Stadt Sunang , de
berg Va»xing ; rontom gelijk op het
loot,afgehouwen. D'opgang isflechts
door een eenigen cngen wegh ; zulx
d'inwoonders op den zeJven in tijde
van oorlogh een veiüge fchuil plaets
vinden. Aen de zuid-weft-zijdeleid
de berg Lungmuen :hy de Stadt Vuchuen
de grote berg Tanien. Op deze bergh
fchuilen vele volken , den Sinefen
zelfs niet bekent.
In de landftreke ^'/Vyi;^» leid aen de
ftee-gracht der Stadt Sïnyven de bergh
Xeping, dat 'sjlene muur, om dathy
eenen vlakken ftcen heeft muurs-gewijze opgerecht tot de hooghte van
hondert roeden, zoo de Sinefen zelfs
zeggen.
Aendenoord-weft-zijde der Stade
Sinyven leid de berg Sukiuni^ , daer oulinx een Stadt oplag, doch is die veris

1

j

j

jen.

By de Stadt

\

,

Yunghiattg , aen d' ooft-

zijde, leid de bergh iJwc/^wm

waeruit
yzer gegraven word:bewefte de Stadt
Nannning, de berg Moye.
In de landftreke Taipingfu leid by
deStadtI«»^ een zeer hoge berg, gt.noemtCieuling : d' andere kleine zijn
veel meer heuvelen, dan bergen na,

:

melijk aend'ooft-zijdederStadt Taiping , de Peyun , en daer by de Gomui.
wat hoger is de berg Kin , naby d' on-

derhorige Stadt Co.
In de landftreke Sumingfu leid by
d'onderhorige Stadt HMXf , een zeer
fchoneberg Pelo, geheel over bedekt
met oude boftchen
In de landftreke Chinganfu leid
flechts een eenige berg /««, die zeer
hoog en vermakelijk is.
Indekrijgs-landftreke SugenfuXoid
aen d'ooft-zijde der Stadt Sugen, dicht
aen de grachc,de berg Tojieu alleen By
de krijgs-ftadt Vuyuen QQhttgKifung:
en daer by de berg Moye.
:

,

,

1

gaen.
In de landftreke Xecienfu leid aen
de zuid -zijde der Stadt Xecie de
heigPipa. Aen d'ooft-zijde de berg
Heu.
Itt

van Sim, ofTaifiHg

ipr

In de landftrckc 7«»^g^»> leid en het bcrgh-werk //«/W'ö^»^
pegra'^ & ö
dicht beoofte de Stadt Tunggin de ven word.
In de kleine landftreke
berg Tung die gelijk met een fterke
Juminifu
wal de Stadt omringt aen de zuid- leid by de Stadt Muyo, een zeer hoie
zijde de berg 7««5y^/. Deallerlioogh- hcrgHungyai, enyzelijk vanacnzien:
Aldacr is 'een heuvel Lincing, geheel
fle van deze landftreke is de berg Ven
pi , gelegen aen de zuid-ooft-zijde: met Ooft-Indifch riet bewoflen.
By de Stadt Tinging leid debergh
want hy fteekt metzijnenkruindoor
Aendeweft-zijdeleidde
de wolken.
Quangfo, die hondertftadienbeflaet,
en een vefting heeft tot beveiUng
luftige en bofch-rijke berg Pechang.
des
In de landftreke Upingfu leid aen wegs.
In de kleine landftreke der Stade
de noord -zijde der Stadt Liping de
berg Palung ; aen d' ooft zijde de berg Chinning leid by deStadr Xeul de berg
Kinping, dien deSinefendemetgout Magan, alzoogenoemt na degeftal;

;

,

|

:

(

;

,

muur noemen

geftikte

,

om

zijne

fchoon enluftigheid
By deStadt Tanki, ten oofte, leid
de zeer hoge en grote bergh Tungquon,
aller wegen , behalve door een fmal
voetpat ontoegangl.elijk. Op den
kruin leid een brave vlakte. Aen de
zelve zijde leid de berg r^z///^^, daerj
de kruin Motien is:heef t aen de noordooft- zijde zeker fchoon hol 7«»^j

j

,

)

I

I

»i, huisgewijze uitgeholt, in een vierkante geftalte, wiens ecne zijde drie

Te midden

ftaiien beflact.

ftroomt een beek

,

gelijk

}

een zilvere

In de landftreke Tuchofu leid by de
Stadt Pinglang dezeer hoge en grote

De kleine landftreke der Stadt
xun heeft genen bergh

:

Gan-

alleen leid aen

ooft- zijde der Stadt Gangxun de
berg Niencung, die zeer Iioog is, en
d'

evenwel flechts tien ftadienbeflaet.
d'

Inde landftreke Puthigfu leid by
Opper krijgs ftadt Puting
ten
-

-

,

noord- wefte, de zeer hoge en moeielijke berg Ki : aen d'ooft-zijde de berg

een piramide opfteekt
waerom hy
Pie genoemt word , welk een penfeel
betekent,daer de Sincfen mede fchryven. Aen de noord-zijde leid de berg
Yangpo, die, zoo deSinefenfchryven,
:

zeer fchoon

en eenigzins, door zijne wonderlijke verfcheidenheid van
vcrruwen , een fchildery verheelt. De
is,

berg Caimiao leid aendeNoordooftzijde, waer van water neerftort, welk,
door het weerom kaetfcn der zonneftralen, een geduurigcnrcgen-boogh
vertoont.

,

In de krijgs-landftreke f/w^ytiify^
aen de zuid-zijde der Stadt de

leid

by de Stadt TI?» (/y, debergh
Aƒö(^/«^,diendeftenenyzelijkgebroken en moeielijk te beklimmen maken. Hy heeft aller wegen vcclduiberg P/f

j

'

\

.•

ftereholen.

In de krijgs landilreke LuMg//f'<lcid

,

:

want Magan beduit

In de krijgs-landftreke Sintienfulcid
aen de zuid zijde der Ooper ftadt 6'/«tien , een zeer hoge berg , Pie genoemt, die boven de wolken klimt,
en een zeer fteüen kruin in vormvan

fnoer.

,

:

Magan.

door-

berg iïi:/yj«7,geftcrkt meteen vefting:
aen denoord-ooft-zijdeder Stadt /^okiang de bergh Chiny , na wiens vlakte
Hechts door een ecnigh voetpat toegang is.Hy is geftcrkt met een vefting,
totbeveiling der landftreke.
Ontrent de Stadt fungning leidde
berg Hi}!glang,\v^et op men alleenlijk
by een zeer lange ftene trap kan opklimmen die de berg-luiden , om veilig op den zelven te wonen , bewaken.
By de Stadt Pincheu leid debergh
Lotung, zoogroot, datzijneene fteiIckrum duizenden twee hondert roeden uitgeftrekt leid. Deze kruin is
Hianglu genoemt, en fteekt by de
Stadt Cïnping boven door de wolken.
In de kleine landftreke der Stadt
Pt/^ö» leid aen haere noord ooft-zijde
de berg Puonkiang die na het Koningrijk van Gannan
en de vefting Ganchoangüitckx aen dezuid-welt-zijde
de bergh 7d;;^i , waer uit quikzilver

van een zadel
een zadel.
te

\

(

^

by de krijgs
tao

,

ftadt /'/wg//^ de hergjung-

d'allergrootfte van de gehele

landftreke

.-Jby

Taping, dcbeig Aobia

'

die

Bsfchryving des Keizer rijks

I9i

die ontoegangkelijk en geheel van

waerd rijft. Opdenzelveniszulkeen

fleenis.

diepe poel, dat noit daer gront in ge-

Aen d' ooft-zijdc der krijgs-vefting

peilt

is.

By deStadt Cl.mo is de berg ïungy:
Pkie leid een gehele ftenige en yzelij
zelaldaer zietmen ook een grote heuvel
ke berg Mohi genaemt. Na den
ven loopt flechts eene, doch zeer lan- van opgeworpen aerde waer onder
ge weg, hoewel niet breder dan voor twee honderd duizend man des Koeenen ruiter. De zijden des berghs nings van Nanchao , anders Mung gefchieten ter weder zijde gelijk een naemt, begraven leggen, gefneuvelt
in een gevecht tegen de Sincfen onmuurloot-recht neer.
Aen de noortzijde der krijgsvefting der den Veldheer TangjicMyu : na welCingping leit de volkrijke berg Loehung, ke zege het Koningrijk van Nanchao
-

,

:

,

door den Stam Han t' ondergebraght
wierd welk begrijpt al wat na 't zuide
over den vloet Qanges leid.
By de Stadt Tengchuen leid ten zuidalzoo genoemt na d' afgebroken en
de berg Kico vcrmaert door veweue
hier en daer uitftekende fteenen.
Aen de zuid-zij de der krijgsvefting Ie prachtige Pagoden en kloofters.
Gannan leid debcrgh Vily die zijnen Uit dezeplaetfe is allereerft dekennis
kruin geduurig met wolken heeft be- derAfgodifchelerevan/f totdeSinedekt aen dcweil-zijdedeberg Pekt, fen gekomen.
Op het geberghteby de Stadt Cbao
bezet met ho^c bofch-rijke heuvelen.
leidbinleid
een kruin Tinf, die,volgensfchry^^ '^^ landitreke Junna^ifu
TamifcÜs
vanjuT nen de wallen der Hooft-ftadt/«««^« venderSinefen, duizend roeden bonm.
zelf Jc bcrgh Vhoa , vcrciert met een ven d'anderen uit-fteekt. Aen den
prachtige Pagode kloofter en veel voet leid een vefting, tot beveihng der
wegen. D' andere bergen van minder
andere gebouwen.
Bewefte het Meir tien en de Stadt belang zij n Chung, Xuimo , Chung , Funrecht tegen over den berg Kojung.
BeWefte de krijgs - vefting P/»^o^
leid de berg Loco, dzi'sherts-hoonien,

,

,

i

,

1

:

\

,

]unnan leid de zeer grote en wijdftrek- gi,Lofeu.
In delandftreke Linganfu leidby de
kende bergh Kifjgki , die tot aen den
oever des Meirs lirekt. Aen de noord- Stadt Omi de bergh Vchung die met
zijde der zelve Stadt is de berg Xang, driekruinen oprijft. Opdenmiddendie eenen bron heeft met zeer kout ften leid de Stadt öw/.
By de Stadt Ning leid de bergh Vanwater, welk evenwel wonder dienftig
tegen de lamheid is op dezelffte ftre- fung alzoo van d' oude pijn - bomen
ke de zeer hoge bergh Lo, die dege- genoemt by de Stadt Tunghai de berg
daente van een ftak vertoont. Dees 6'/£'«,diezo deSinefen fchryven,eenen
word ten noordeen de berg Kinki ten bron heeft met water, welk, gedronwefte zelf uit het Meir Tien gezien, ken veeltijds 't vleefch wit maekt, en
wijl zy boven d' andere bergen zeer wonderlijk range luiden vet maekt.
Aen de zuid-zijde der Stadt Lingan
hoog uitkijken. Aen de noord-weftbeboutmet
leid
de berg Puonchang, dehoogftein
Toyanq^,
zijdeleid de berg
by de gehele landftreke.
veel kloofters voor ofTcr-papen
In delandftreke Cuhiungfu leid aen
de Stadt Kaomug ten noorde, de berg
gehouden
de
weft- zijde der Stadt Cuhiung de
hy
dat
Sieucao, zoohocg
word tot aendekoudeluchtftrekete berg Minfung en riki. Uit dezen bereiken ten noorde by de Stadt Syn- ften ftorten over de duizent beekjes:
tiing, de gout-rijke berg Kinna : bezuiwaerom hy geheel over groen is, en
de d' onderhorige Stadt Quenyartg de vruchtbare velden heeft.
Benoorde de Stadt Quantung leid
berg Pecio de noordelijkftc bergen
de hoge berg Kieupuon die gelijk met
zijn Tleangen Kocing.
In de landftreke Talifu leid aen de een zeer diep hol weg-wijkt by de
wxft-zijde der Stadt 71?// de berg Tien- Stadt Nangan de berg Piaolo, rijk van
fang die drie honderd ftadienbeflaet, zilver-mijnen. D' andere bergen zijn
en met achtien zeer hoge kruinen op- He^o , bezuide de Stadt Sinhoa : Min,

,

:

:

,

•

:

,

,

.-

.-

,

:

,

.

.

va» Sina, ofTaifwg.
fung , bewefte de Stadt Cuhiungfu Umung beoofte d' onderhorige Stade
Tingyuen
ffi de landftreke Chinkhmgfu leid aen
de Zuid-zijde der Stadt Chinkiang op
den oever des meirs Vujïeit de bofchmet een eenigen
rijke berg Tokeu
kruin
aen d' ooft-zijde der zcltïle
Stadt de bergh üienlien , rontom in
:

!

,

\

1

}

,

j

allengs

,

,

!

:

I

i

'tgebergt, die inhetopgaenderzonnegelieel varj goutfchijnc te zijn.
;

By de Stadt A/j^^f/'^fw,

ten zuide,
leid de grote berg Si , waer uit vele beken fl;orten;terzcUfterplaetfe de berg

zoodanig hoger en hoger ver-

heffen , dat men d'opgczwolle baren van een ongeftuime zee fchijnt
te zien
wacrom hy Polung, dat'sge:

»ade der l>are}i,gtnoemt Word. Aen de
noord- ooft-zijde leid de bergh Nalo,
rijk

van

en luiperts.

tigers

In de landftreke //<«g«i»^/^ leid aen
de zuid ooft-zijde der Stadt7^«^»i»^

rou van ftenen, en uitgeholt met vele gaten. Tuflchen deze
rouwe ftenen is een kloofter en kapel
gedicht, rijk van offer priefters.
In de landÜreke Munghoafu leid aen
de zuid ooft-zij de c^er Stadt Mungboa
de berg (jueipao de hoogfte van deze
gehele landrtreke aen de zuid-vveftzijde de bergh />»e;/^oi7»^
alzoo genoemt na den SineefchenFeniic, die
zy zeggen op deze berg geftorven te
zijn
na hy een wijle zeer zoet gePuonquen

rj»^

D' onderhorige Stadt Mile
leid omringt met den bergh Siaolung.
In de landftreke Sinyvenfu leid aen
de weft- zijde der Stadt Sinyven de
hcrgPolung, met heuvelen, die zich
Ie was.

,

i

de berg Kanmo eenzaem en bloot,
geheel van ftcen, op een grote vlakte
by d'onderhorige Stadt Folu de
bergh Loj)u : by die van Hianglo , de
bergh Pouo : by Locu/jo , de bergh
,

:

Loni.

In de landftreke

,

Xunninqfu leid

aen de noord -weft -zijde der Stadt
Xunning de bergh Loping op wiens
gedeelte de Stadt zelf gelegen is
|aen de noord -zijde de bergh Meng\po , daer op woefte menfchen vvo-

;

,

,

,

:

,

zongen had.

nen.
noord-zijde
Aen de
leid de bergh
In de krijgs - landftreke Kiocingfu
Tiertul, dat 's oor des Hemels naerdien leid aen de zuid-zijde der Stadt Kioop den zelven een zulke fijne en ten- cing de berg Kuking die eenen bron
gere weerklank is dat hoe zoet men heeft met water, zoo de Sinefen fchryookfpreekt, de flag en weergalm ge- ven, welk het verftant der kinderen
hoort word.
vermeerdert
zoo zulx gene verzieIn de landftreke Kingtungfu leid aen ring is
By d'onderhorige Stadt C/jfm/(f leid
de noord-zijde der Stadt Kingtung een
zeer hoge berg Munglo die drie hon- de berg Xingung , rijk van boflchaeddertenmeerftadienbcflaet terzelf- jen by d'onderhorige Stadt Zö/<?j»^,
fler plaetfe de berg Pingtai , gefterkt, de berg Xemuen : op den welken tuftot beveiUng der wegen , met een fchen Heftenen, een weg van tienftavefting.
dien loopt, die terweder-zijdegelijk
In de landftreke QuangnatifU leid een ftene bofch zich van verre veraen d' ooft zijde der Stadt Quangnan toont.
de berg Lienhoa dat 's Lien-hloem, wijl
By d' onderhorige Stadt Teco leid
hy de gedaente van zulk een achter o- de berg r<:(f «^ alzoo genoemt na een
ver gebogen bloem vertoont. by d'on- bron want 3; na de gemene land tale
derhorige Sradt Fu de berg Tocyuen, al- dezer landftreke , betekent water,
zoo genoemt na een zeer koftelijken welk by de Sinefen in deMandarijns
bron, die op zijnen kruin uitfpringt: tale J'«i genoemt word.
want Tocyuen bediet een koftelijken
By d'onderhorige Stadt Malung
bron.
leid de berg Quenfo met een zeer hoIn de landftreke Quangffu leid aen gen kruin waer over de weg loopt:
'j

!

,

,

!

,

,

,

:

i

,

I

:

:

,

,

j

,

j

:

i

,

,

de noord-zijde der Stadt Qucwgp by alwaer ook een vefting tot beveiling
de wallen, de bergh faco en binnen deswegsis.
de wallen zelf dcbergh CIjumJic» : op
In de landftreke Taoganfu leid aen
den welken eertijds een hoge fcho- de weft -zijde der Stadt Tuogan de
berg
Bb
,

.•

,

:

Befchryv'inz, des Keizerrïjks

194

berg Kieyifieu onder de wallen uit den
zelven flort een beek dieindeStadts
grachtloopt, en een klein meir Pien
,

]

,

maekt. Acnd'ooft-zijdciciddeherg
Tun7 , luftig door zeer fchone boffchcn- aen de noord-zijde de berg Lolo : en by d' onderhorige Stadt Tayao,
de berg £«/(-/.
In de landftrekc Siok'ingfu leid by
d' onderhorige Stadt Kienckuen ten
wefte degoutrijke berg K'tnboa ftcrkt
tot hiertoe uit het koningrijk van Sifan zonder ophouden. Een zijner
heuvel fchijnt geheel van gout te zijn.
Aen de zuid zijde der Stadt vS/ci/w^
leid de berg Fauchang d' allergrootfte
van de gehele landllreke. By d'onderhorige Stadt Kienchuen de bergh
Xepao : opden welken een ftene kolom,'t beeltenis van den afgod ff", clefant, leeu klok en trommel gezien
worden al uit een gehelen ftee« ieder beeltenis is van verfcheiden kleure. Door wien deze dingen aldaerge-

j

i

jgenoemt van de velerlei kleurige flei

{

;

\

i

,

j

j

,

!

zijde d' allergrootfte bergh /o/^ji,

j

vijf en twintig

fligh

weet men

|

:

met

en iszoolu-

en fchoon, dat hy hierom Leu-

kia ,é2x'sfchone toren,

gQuocmtwoTd.

In de hr\'i'?i\:tkc Jungchiangfu leid
aen d' ooft-zijde der Szadtjungch/ang

de bergh di/Io of G.wlo. Op den zelven is een zeer diepe put waeraen
de huifliiidcn een \ oor teken van een
aenflaende vrucht of onvruchtbaer
jaer nemen, n;ctindclente de hoogte of rijzen en laeghtc of zakken, van
defldfs water, aen temcrken. Opden
zelven is een fteen, die de geftalte van
een menfchen neus vertoont: uit de
neufgaten fpringen twee bronnen
d'een met kout en d'ander met warm
water. By d onderhorige Stadt Laye
leid een grote en hoge berg Kaoli.
By d' onderhorige Stadt Junping
leid de bergh Ponan zeer yzelijk en
:

niet.

In de landftreke Vutingfu leid aen
d' ooft-zijde der Stadt Vut mg de berg
ümong d' allergrootfte van de gehele
,

,

die tvvalef kruinen opd' onderhorige Stadt
ftcekt.
de berg Hingnoordc,leid
Lokiuen, ten

landftreke

kruinen

|

:

,

nadezijdedeskoningrijksvan 7//^'/,
de berg Siue, alzoo gcnocmt na de
geduurige fneeu, dienoitopdenzelvenfmelt: want ^/^^ betekent fneeu.
In de landürekc y^f^//7Jw^ƒ^ leid
aen de noord -ooft -zijde der Stadt
Juenkiang de bergh Leuk/a : aen d'ooft-

[

,

ftelt zijn

nen, die een peert verbeelden,
In de landllreke ükiatijju aen de
noord -weft- zijde der Svddt Lihang,
leit

,

,

ten,veroorzaekt door een koude wint
ofluclu, niet weten. Des zomers vcr(Irekt liy ecnbcquacmevcrjufl-piaets
tegen de hitte der honts dagen. Byde
Stadt Kiuchi isde berg A/«w.?, alzoo

,

Ontrent

j

kieu, dieallerwcgerouenfteilis: op
den kruin evenwel vlak. Slechts langs

'

een zeer engen weg, niet breder dan
voor eenen menfch,kUmtmen by den
zelven op zulx hy inrijdt van oorlogh den inwoondcrs een veilige

I

:

,

beklimmen
ontrent
fchuil-plaets verftrekt
Byd' onderhorige Stadt Hokio leid X/w/if» de bergh Mocang wiens eene
debergCo/v>« : word gemeenelijk de kruin tot aen den hemel fchijnt te reigeduurige lente genoemt.wijl hy gene ken. De berg funki gelegen bewefte
of kleine verandering van jaer-faizoe d' onderhorige Stadt Jenping heeft
nen gevoelt. Aen zijne weft -zijde eene vefting van een zelven name.
By devryekrijgsftadtPfx/;?^, leidheeftmeneengroothol, gelijk een afgront.waer in het beeltenis van eenen ten zuidede zeer hoge berg Meulung:
menfch en zeker dier gezien word. aen d' ooft-zijde de berg 7««^: aen de
zooiemant, fchryvendeSinefen,by weft-zijde, debcrghi//*«^ aende
!

mocielijk te

:

,

I

'

,

,

i

[

j

.•

j

gcvalhetbeelteniszietenluitfpreekt,
aenftonts ontftact donder en onweer.

,

In de landftreke Cintienfu leid aen
denoord-ooft-zijde der Stadt Cintien

,

j

de bergh ]uecu, grootvijftigftadien:
aendeweft zijdedeberg Awfö.diecen
zulke gezonde lucht heeft dat die op
den zelven zich bevinden , van ziek,

noord-weft-zijde der Stadt 5/W;öj de
berg Falung : aen de noord zijde de
berg Checung op den welken een warme bron is. By devryc krijgs- vefting
C/'f/o is een berg M«»g/ö
by dekrijgsvefting Taheu een yzelijke en fteile
berg Olun. By de vrye krijgsftad Mangxi leid de zeer hoge en ftcnige berg
.•

;

Sing-

!

van Sha ,ofTa}fing.
Singxe

,

uirgeholt

met

ipr

Wat belangt de lucht, vruchtbaer
en onvruchtbaerheid der gevveftcn
van Sinam 'tbyzonder(vvant in 'tal-

vele duiftere

gaten.

By de krijgs-vefting Mengyan^ vint

men flechts een eenigen berg by de
Queikiue geSinefen aangemerkt

gemein is te vore daer afgefproken)
die vindmen by de Sinefen zelfs in de
noemt zoo hoog van opgang en zoo boeken der landbcfchry vingen in devolgaten, dat hy gezeid word door zer wijze aengetekcnt.
den bozen geeft uitgeholt te zijn.
,

vag.^.

,

,

Lucht

Friichthaer en Onvruchtbaerheid.

,

^^^1^ N d' eerfte kleine

landftreke

WÊ

overvloet van wijnftok en druif; hoe-

|

des Landt,
WP'
^^^^1 fchapsvan Xsnjï, is de lucht
door de hoogte des lands,
veel dikker en kouder, dan op andere plaetfen. Op de bergen, door hun
ne hoogte is de lucht niet dik genoeg
om adem te halen ; noch kan gevoe^'^^

wel d'inwoonders niet weten
of,
't geen waerfchijnlijker is,uit
den druif
niet willen wijn maken maer genoegen zich met drank.uit rijs getrokken;

Stadt Cbin

;

{

i

;

die zeer treffelijk is

;

zulx aldaer zelfs

by de Roomsgezinde Jefuiten van
Europe na geenen wijn getaek word,

,

en zy in de Miffe.
Het Landfchap van Xanfi geeft
is aengenaem en zacht. Het regent wijngert en druiven
veel zoeter dan
zelden inhetLandfchapvan Xantung. ergens in geheel Sina te vinden zijn;
Op vele plaetfen des Landfchaps zulx de Sinefen, zoo zy wilden, den
van Honan is een gezonde lucht door beften wijn aldaer uitden druif overhaerezachtigheid en gctempertheid. vloedelijk zouden kunnen maken.
De landftreke van Queitefu des Land- Maer de druiven worden by hen
fchaps van Honan heeft een gezonde flechts gedroogt, en by de koopluilucht dcfgelijx is in de fendftreke Ho- den door geheel Sina gcdrooghtveraiking de lucht zacht en gezont.
kocht, gelijk ook de noten.
De lucht des Landfchaps van FoDe Rooms gezinde Jefuieten, die
kien
is doorgaends heter
hoewel in dit Landfchap hunnen godsdicnft
helderen gezont: doch heeft de land- oefenen, perlTen, tot behoef der mifle,
ftreke Tincheufu des Landfchaps van uit de druiven wijn en verzien daer
Fokien een ongezonde lucht.
van ook hunne geloofs- genoten in
Het zuidcr gedeelte des Land- d'anderegebuur landfchappen daer
fchaps van Quangfi heeft een warme te voore de wijn met grote onkofte,
lucht.
gevaer en moeite uit de Stadt Makao
De lucht des Landfchaps van lun- t'ontbieden was.
w<j«isvcel heter, dan die van d' andeDe tweede landftreke Pingyangfu,
re Landfchappen om deifelfs naby- des Landfchaps van ^^«//, istendele
heidaende lini, en komt merendeels vlak, ten dele bergachtigh bezie
met dicvanindiën overeen.
vruchtbare landouwen wacr van niet
Het aerdrijk des Landfchaps van een eenig gedeelte onbebout leid, bePeking is onder andere onvruchtbaer halve het geen, welk eenige rouwe
enzandig; hoewel zeer vlak
bergen bcflacn.
De tweede landftreke Paotingfu is
De vierde landftreke Z«^<7«//^, des
evenwel zeer luftig en heeft de vol- zelven landfchaps is luftig hoewel
heid van alle dingen defgelijx is de klein,en heeft den overvloed van lijfszevende landftreke Tamingfu wonder behoefte,zoo wel in fpijfc,als kleding.
luftig en vruchtbaer de achtfte geeft
De \']]idc F iiencheuju leid, fchoon
den wortel Ginjeng.
evenwel niet onbebout ;
berg-rijk
In hec gebiet der eerfte Stadt Yen- want zy bezit vruchtbare landouwen,
king , een der drie Steden buiten d' or- wilt-rijkc boftchen en welige weiden
de des Landfchaps van Peking , valt voor het vee.
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ingetrokken worden.
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van .V^«/hcefc gro- allerlei veltvruchten uit, zuixzyby
't geen 'smenfchen nooddaneenige an- na niets
regen,
ter gebrek, van
vereifcht , fchijnt zeer
fchadruft
en
leven
dere landfchappcn en lijd grote
ó.Qn door de Tpringhanen die met he- t'ontberen.
Het landfchap van Honan leid ten
le zwermen komen overwaeijen en al
dele
Het
in de vlakte uitgeftrekt, en rijft
afknagen , wat op 't velt ftact.
ten dele met bergen ; inzonderheid
geeft ook rhabarber.
na
des
't wefte. De gront is nochtans over
landftreke
Siganfu
De eerde
en leid geen oort onbeal
vruchtbaer
landfchapsvan Af»//, heeft luflige bergen, en de volheid van alle nootwen- zaeit behalve na 't wefte, daereenidefgelijx is de gen der rouwfte bergen leggen. De
dige behocftigheden
tweede over al bebout , en heeft velden zijnweligh, in het voortbrengen van koren, rijs, en andere vruchvruchtbare landouwen.
De derde landftreke Hatichungfn ten. Men heeft 'er by na al de Europiheeft meenigte van zeer welige wei- fche vruchten en in zulk een grote
meenigte, dat dezelve voor een zeer
den en rijs-akkcrs.
De vierde landftreke Pingleangfu, geringen prijs te bekomen zijn. Eindelijk is de overvloet der dingen die
heeft lufl:ige en gene rouwe bergen.
De gront des gehelen landfchaps tot 's menfchen behoefte en welluft
dat geenzins
van Xantung , is vruchtbaer door de dienen , zoo groot
en
dit
landfchap
by de Siwonder
meiren,
is
,
meenigten van revieren,
beken en heeft de volheid van alle nefen een luftgaerdeofhofgenoemt
nootwendige dingen niet alleen van word Want deffclfs oofter gedeelte
koren of rijs , maer ook van gierft, is zoo luftig en naerftig bebout, dat
fpelt, engerft; tuinen, roomfche bo- men in het reizen, tot eenige dagen
nen , hau en boom - vruchten. De verre, gelijk door een tuin fchijnt te
droogte alleen en plagederfpringha- wandelen.
Boven al zijndelandftreken^weinen , wijl het aldaer weinig regent,
doet dikwils grote fchade. Evenwel tefu en Changtefu vruchtbaer , en niet
bezit dit landfchap zulke vvijdftrek- zeer berg-rijk; maer vlak:ten tegendekende en vruchtbare landouwen dat le de derde landftreke Que'thoeifu , die
het gezeid word in eenig vruchtbaer een zandigen en onvruchtbaren gront
jaer zulk eenen oogft te vergaren die heeft evenwel geen gebrek van lijftot tien jaren kan reiken, ja, waer mee behoeften door 't gerijfderftromen.
het ook andere landfchappen kan by- Vruchtbaer is de vijfde landftreke
ftant doen. Het geeft ook leer fchone Hoaikingfu defgelijx de zefte tm-tperen en appelen van verfcheiden vendeHofia/ifuenNiiHyaHgfu. Delaetllag, kaftanien noten , en zulk een fte omringt rontom met ftromen en
groote meenigte van pruimen, dat die bergen heeft een zulken overvloed
van daer gedroogt,, defgelijx verfche van lijftocht , dat zy lichtelijk ook
peren na andere landfchappen ver- gehele krijgs-heiren voorraet van
voert werden. Soo treffelijk en heer- dien zou kunnen verfchafTen. Def^
lijk is de d' eerfle landftreke Cinanfu, gelijx is de kleine landftreke der Stade
dat zyby na voor geen andere van de Ju zonderling vruchtbaer.
Het landfchap van Suchuen heeft
Noorder landfchappen behoeft te wijken. Aldaer komen zeer wehgh de zeer lulfige vlakke landouwen; hoeveltgewafTen voort, en overvloedelijk wel ookaen vele oorden bergen bekoren en gierft.
vangt vermakelijke beemden , en is
Defgelijx heeft de tweede landftre- vruchtbaer van alle nootwendige lijfske Teucbeufu luftige landouwen.bofch- behocften bezit in overvloed trefrijke bergen
en word over al be- felijke genees - middelen , zoo wel
ploegt.
van kruiden als berg-vverken, die van
De derde landftreke Tungcbangfu daer na Europe vervoert worden. Al
heeft een vlakken en vruchtbaren hier valt d 'oprechte wortel Sina, en de
gront, levert een groten overvloet van befte rhabarber.
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De

gchéchn^^ittkeChh^tufii ïs
eenfdeels vlak, en leid verheven eens
deels met bergen. De grond is ongemeen vruchtbaer, en leid geen oort
havenloos noch onbezaeit. Al de velden worden bevochtigt door beekjes
allerwegen .geleid door kimft of door
natuur alwaer een zeer luftige vlak
te van drie dag-reizens is.

,p7

dcrSinefen,(gclijk5/c///d'ouUnxdekoren-fchuiirvan //j/zc-genocmt wierd,)

van wegen den overvloet aller dingen,
inzonderheid van vckvruchten , die
zy niet alleenlijk den inwoonders;
maerook aen degcbuur-landenzoodanig ruimclijk en mildclijkverfchaft;
zulx daer uit onder de Sinefen een
Ipreekwoort ontftaen is: namelijk, dat
In dclandftrek/'d'o»/»^/«des land- de vruchrbaerheidt des Landfchaps
fchapsvan ^/^/'^f;?, groeit in een afgo- van A'Aw^yf aen geheel vy/wa tot een onden kerk der groten Stadt A/c», zeker bijt alle noodwendigheden kan verOoft-lndifche vijgen-boom, .^/-«or de fcha{ren;maer///^^/«ij»^overvloedelijk
'^
rays
't Portugeefch geheten.
geheel5'/«jvoeden en verzadigen. En
groeien
de
landflrcke
In
Xunkingfu,
gewiflelijk de voortreffelijkheid en
overvloedelijk gulde appelen zeker vruchtbaerheidt der landen dezes
wortel Scorzanera geheten, en kaüa- Landfchaps is zoo groot dat niets
nien , die in den mond
als zuiker daer by Ichijnt te kunnen gevoegt
fmelten.
worden. Op de bergen heeftmenbofDe landllreke Siucheufu hoewel fchen en allerwcegen koren en rijs.
De landftreke Vnchangfu is zeer
rou van bergen is vruchtbaer van alle
dingen, dienftig tot 's levens onder- vruchtbaer door de meenighte van
houd geelt over al een grote mee- ftromen en gegrave grachten, en veel
nigte van Bamboes en Indiaenfchzui- riet daer papier van gemaektword.
ker-riet, en zekere zeer edele vruch- Defgelijx is de iWQdQ^Hanyangfu, zect
vruchtbaer en geeft allerlei llag van
ten, I/c/?/ geheten
De landftreke Chunkitigfu heeft de citroenen en oranje-appelen. Van gevolheid van Meutang bloemen en lijken de vijf en zefte, welke laefte alvruchten Lkhi.
lerlei nootwendige lijfsbehoeften verDe landftreke Quekheufu word by fchaft.
De zevende hndüreke Jocheufu is
de Sinefen voor vruchtbaer geprezen,
en leid aldaer niets onbezaeit, behal- wondervruchtbaer, door het bevochve eenige flenige en zandige bergen, tigen met drie ftromen Kiang , Siang,
inzonderheid na 't noorde daer zy Fung: en bezit een ongelofelijke overveel dikke en rouwe bergen heeft. vloet aller dingen. Daer groeien oranDaergroeienveeloranjen-appelenen je-appelen en limoenen.
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achtfte landftreke Changxafu,

De eerfte kleine landftreke der eenfdeels vlak eenfdeels rou door
Stadt Tungchuen is wonder vrucht- bergen heeft een vettenen vruchten den overvloet van
baer, door de meenigten der ftromen, baren grond
die haer bevochtigen.
alle dingen. Daer tiert welig rijs, zonDe kleine landftreke der Stadt A/<:z- der vreze van ook in het droogfte
t'ing is een luftige oort,en geeft de volzaifoen desjaers te zullen verdorren
heid van rijs en andere behoeften.
dewijl'er geen regen gebrek is of by
By de vierde krijgs-ftadrCA;«/7/«»^ gebrek van regen word door de huisgroeien zekere Roomfche bonen, die luiden het water op develdenuit de
de Sinefen om hare herdigheid, de fte- ftromen geleid of uit de Meiren door
ne bonen noemen. Zy groeien aen zekere werktuigen met grote fchranbomen, en zijn zonderling dienftig te- derheid van kunft opgebragt.
De landftreke Hengcheufu is een lugen de pijne des herten.
Wonder vruchtbaer is het land- ftige en beboude oort, heeft veel riet,
fchap van Huquang.-waetom het door- daer papier van gemaekt word en algaends met eenen lof-naem vany«- lerlei nootwcndig lijfs- behoeften:
,
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,
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,
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michiti geheten
vij'cb

en

rijs

:

ja is

word, dat 'standvan

ook dekoren-fchuur

van gelijken de tiende en veertiende.
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heeft, overtreft vele andere in weligheid van gront en voortbrengen vaa
vruchten de zevende luncbeufu heeft
eenluftig en vruchtbaer aerdrijk. De
negende landftreke Lucheufu bezit,
door het bevochtigen met hetMeir
C/o,overal vruchtbare landouwen: van
gelijken is de elfde landftreke Taipingfti met vruchtrijke akkers gezegent.

In de landflrekeC/w^yj»?/^ groeit
zeker hecfter of (tam, die gelijk onze
klimop in de hoogte opftcigert: krijgt
gele bloemen en eeniger mate wit.
D'uitterfte einden der takken fijn fcer
dun.gelijkzijdedraden.Menzeideen
klein takje aen de blote huit gebonden.een zeer foete flaep veroorzaekt:
waerom de heefter ook Mun^rJ.wugt-

:

,

noemt word

,

Het Landfchap van Chekiang is door

dat 's hloem desflaeps.

zijne waterrijkheid van bronnen, be-

D' eerfte landllreke Nancbangfu des
Landfchaps van Kia»gfhec(z allerwegc vruchtbare landouwen en vette
gronden en leid geen oort ledig van
gelijke is de twede landftreke Jaocheu,

ken ftromen en Mcirenzeer vruchtbaer en gezegent met den hoorn var»
overvloet aller dingen. Wel hcthchekiang aen de zuid en weft-zijde vele
bergen; maer die leggen alle luftigbezait
uitgezcit dacr ftecnrotfen en
klippen zijn: waer van ook hoütgehaelt word
tot den bou van fchepen, huizen en andere werken. Overal heeftmen gemeine boflchen van
moerbezien bomen diejacrlix, tot
voctfel der zijdwormen
gefnoeit
worden, gelijk hier te lande de wijngerts want de Sinefen laten dieniet
tot hoge bomen opfchieten: wijlzy
,

:

fu, dooT haere waterrijkheid, wonder
vruchtbaer.
By dê Sinefen word ook zeer geprefen de vierde landftreke Nankangfu van wegen haere vruchtbaerheid
want zy geeft een groten overvloet

:

I

'

,

,

van

alle

dingen. De vlakke landouwen

koren en
defgelijx de beboude
plukgraenen
bergen; end'onbeboudchout.
verfchaffen rijkelijk

rijs

,

,

'

,

:

De zefte landftreke

Kienchangfu

:

is,

hoewel bergrijk,een luftigc en vrucht- doorervaernis van vele jaren geleert
bare oordt: van gelijke de zevende Vu- hebben, dat de bladen der jonge bo,

chefifu

,

men de befte en fijnfte zijde geven.

door het bevochtigen met

üromen en beken. Zy geeft zeer trefgulde appelen , en zulken
ovcrvloetvan lijftocht datmen, ook
om lekkerlijk te leven, nergens over
altoos behoeft te klagen. Niet min luftigh en vruchtbaer word d' achtfte
landftreke Linkiangfu by de Sinefen
gehouden;als ook de negende Kieganfu , hoewel oneffen door bergen en
heuvelen.Maer bovenalheeft de tiende landftreke Xuicbeufu vruchtbare
rijsvelden,als alleenlijk hier aen blijkt;
wijl zy alleen voor haer drie duizent
zakken rijs aen tol betaelt dacrzy
flechts driefteden bevangt: waerom
d'Opperftadt, heden Xuicheu geheten,
ten tijde des SiixmsTang, Micheu genoemt wierd,dat 's rijs-Jiadt.Yoot defc behoeft de elfde Juencheufu in luftigheid noch vruchtbaerheid te wijken.
De vierde landftreke6'««/•/J»^ƒ« des
Landfchaps van Kiangnan , behoeft,
hoewel klein in vruchtbaerheid en
vetheid van gront voor andere niet te
wijken. T>&s\){diQ Changcheufu, wijlzy
aller wegen met water bcvochtight
word, en ganfch vlakke landouwen
felijke

,

,

I

,

,

!

De elfde landftreke /'(f «r/'(?«/« heeft
in'tzuide, eermen komt aen de rou-.
we bergen des Landfchaps van Fokiett,
zeer vruchtbare vlakten die wijd en
breed uitgeftrekt leggen.
Het landfchap van Fokien is over al
berg-rijk
maer heeft op verfcheide
plaetfen luftige boftchen en bomen;
inzonderheid op fteile en lommer-rijke plaetfen;defgelijx zantduinen,weinig bequaem om bezaeit te worden:
waer van veel fraci hout gchaelt word,
omfchepen, huizen en andere weris.

j

j

:

,

In de derde landftreke Hucbeufu des
Landfchaps van Cbekiang groeit ook
Cba enwordaldaer Riaicba genoemt.
In de vijfde landftreke K/^boaju heeftmen grote gedroogde pruimen die
van daer allerwegen vervoert werden.
De gehele landftreke Ningpoju des
Landfchaps van Cbekiang heeft een
vruchtbaren gront; behalve daer zy
met klippen enfteenrotfenbeftuuwt

1

I

,

,

I

'

ken te bouwen.
Allerwegen heeftmen zeer vruchtbare rijsveldcn.derwaerts.tot bevochtiging

,

het;

water uit quellen Ipringbron-

van Sina, cfTuifing.

bronnen geleid word. Daer de natuur

bequame

vlakte weigert
door 'smenfchen arbeid

die

,

,

word

kunfl:

j^^

fchier eigen aen dit

diaenfche vijgen

Landfchap

In-

:

Indiaenfche noten,
Ananatlcn, ücUa, Lungyen feucu of

en

,

,

fchranderheid gemaekt. Zoo vruchcbacr zijn de landouwen om en by
de kleine Stadt Xa der vijfde landüreke [enp/n^fu ,in lietLandfchap van
Fokten, dat zy hierom de zilvere Stadt

Poinpel-moefen gulde appelen en allerlei flag van treffelijke citroenen.
De vijfde hnd([rcke J.iocbeufa des
Landfchaps van Qj<jfitung heeft een
,

;

'

vruchtbaer aerdrijk behalve daer flenen en rotfen leggen. De zefte Chaokingfug^ck veel welriekend hout namelijk arentshout, en'tgeendePortugefen Pao de Roja noemen, dat 's Ror
;

genoemtword.

De zeflelandïlreke Tïngcheufu heeft

:

den overvloec van alle dingen,tot 's levens onderhoud;niettegenftaende zy
zeerberg-rijkis.

Jen-hout.

De negende landftreke Lukhenfu
heeft luftige en vruchtbare akkers , en
overtreft in overvloeten velerleiheid

De zevende

landflreke Hinghoafu
des Landtfchaps van Fokien is de luftichfte en vruchtbaerfte des gehelen

Landtfchaps

inzonderheid in het

,

voortorer.gen van

rijs:

dingen al d' andere landftreken
des Landfchaps van Quantung. Overal
door deze landflreke groeit ook een

aller

gelijk alleenlijk

zy jaerÜx twee en
zevcnrigh duizent zakken rijs rot zonderhnge rijs of teen, die deSincfen
fcharting opbrengt ; daerze Hechts Teng en Porcugefen Rota noemen.
hier aen blijkt

,

wijl

Het Landlchap van

twee Sceden bevangt.

De kleine landilreke der Opperftadt Fon'mg heeft ook de volheid van
allerlei lijfs-behoefte, tot

zulke luÜige landouwen, zXidxx.y'xn Quantung : hoewel ook eeniger mare met de volheid
van levens-middelen gczegent. Het
gehele landfchap leid met bergen beftuuwt, uitgezcid de zuid-zijde, tot
zelf aen het flrant
daer alles bezait
en beplant is , eenfdeels om de vlakte
des aerdrijks eenfdeels om de temper
des luchts die een weinig heter is.
De derde landrtreke Mngyuenfu is
een rou en bergh-rijk gewèfl geeft
evenwel ovcn^Jreka, kleine Indiaenfche noten en vruchten Lichias.

'smenfchen

onderhoud nietcegenftaende zy allerwegen met bergen leid beftuuwt.
HetLandfchapvan ^«i7«/«»^ heeft
:

nootwendigebehoeftigheden tot 'smenfchen onderhoud. De velden zijn in het voortbrengen van rijs en tarruwe zoo
vruchtbaer dat zy twee mael 's jaers
zaet ontfangen en den landman met
want dit
een rijken oogft zegenen
geen
vorft
gevoelt
Landfchap
geheel
noch fneeu altoos zulx de Sinefen
daer van een gemeen fpreek-woord
hebben namelijk dat in het Landfchap van Quantung drie zeer ongede volheid van

alle

:

,

,

,

,

,

:

:

De zefle landflreke Cincbeufu is een

:

lullige oort
d'

,

:

Quangfi bezit

in generlei wijze

en zoo woefl niet

,

als

andere.

Het Landfchap van Queicheu is d'allerongehavenüe en roufle oort van
geheel 5y»<7, door een onophoudelijke ry van woefle en ontoegangkelijke bergen.
In de vierde landflreke Chinjvenfu
groeien bloemen, by de Sinefen hoog
gewaerdeert, granact en gulde appe-

wonelijke dingen zijn de lucht zonder fneeu: de bomen altijds groen, en
d'inw'oonders bloet fpu wende. Te
weten wijl daer noit fneeu gezien
word: de bladen noic van de bomen
en d'inwoonders de bladen
vallen
van Betel met Faufelof/freka en kalk
van gebrande oefter-fchelpen gcduu:

,

:

,

len.

De eerde landflreke lunnanfu des
kauwen, waer door het fpeekfel
root word.
Landfchaps xan/unnanfu is een luflig
In het Landfchap van Quantung zijn en vruchtbaer gewefl
heeft den
over al zeer veel en trefielijke vruch- ovcrvloet en velerleiheid van alle dinten, ook niet weinig Europifche: als gen rijft op zommige plaetfcn met
granaet-appelen druiven, peren no- lage heuvelen en hoge bergen en leid
ten kaftanien maer byzondere en op andere plaetfen wijd en breed in
de

righ
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,

,
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de vlakte uitgeftrekt.Daer groeit ook
rozen hout.
In de tweede landftreke Tal'/fu des
Landfchaps van //^k;/^???, groeien EurodiedeSincfenr«/^ö<7^«o
dat 's vruchten fon der hloe-

pifchc vijgen

,

brengt inzonderheid overvloed van

j

rijs

voort.

j

De

>

landftreke Quangfiangfu

word

t>y de Sinefen omharevoortrefTehjkheid envruchtbaerheiddoorgaensde

'.

;

goudeaerdegenaemt.
In de landftrekey.'o;«j;? dcrkrijgs
men om dat zy zonder voorgang
van bloemen groeien gelijk gewo- ftadtC/ö/f/;?^, vallen pijnappelen van
nelijk al andere vruchten voortko- in gelijken de zefte.Dezevendc heeft
men want Vu betekent fonder , Hoa overvloed van zyde ebben-hout, dabloem quo vrucht. Daer groeit ook delbomen en areka,éi\^ d'inwoonders
met Betel-bladen kauwen gelijk al
CbaoiThe.
De derde landftrekeZ/»iz;i?»/« geeft d'anderelndiaenen,enindeland tale
en ook MakinnjngnotmQn.
rijs, tarruw, honigh en wafch
]»Dit zy vervolgens van de gefchageheel
in
fchier al de vruchten, die
diën voortkomen. Zy leideenfdeels penheid of vrucht en onvruchtbaerin de vlakte uitgeftrekt en rijft eenf- heid des aerdrijx van Sina gefprok?n.
wateigentlijk den land-bou meerendeels met bergenden heuvelen.
De vierde landftreke Cuhiungfu be- deels betreft, met aenroering daer-enzit vrucht-rijke akkers, engras-rijke boven flechts van eenige andere gewaflen , aen Sina eigen en breeder in
weiden voor het vee.

noemen
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De

gehele landftreke Kingtungfu

't

vervolg te befch rij ven.

Land-bouw.
\

At belangt den land-bouw
geen volk ter wereld zoo

den met ofte, met peerdemeft,en ginder met menfchen drek gemeft. Op

ervaren en verftanlandbou, als de Siden
dig in

naerftig

nefen.

Zy

,

zeggen,

te oflen
j

zonder den landbou. Wonder hoogh
word de landbou by hen geprefen en
alleen vo or een zake van het grootfte
belang geacht.Zy hebben geduurig in
denmont, dat de landbou het grootfte en voornaemfte werk des rijks is,
en de Koningen en Majeftraten geen
ander dingh meer behoorden ga te
,

flaen.

Hierom worden d' akker -luiden
met groote vryheden begiftigt,en derwijze tot het arbeiden opgewekt en
aengeport dat naulijx een voet-breed
lands in gantfch i'/«jonbebout of ledig gelaten word, zoo het flechs door
natuur of door kunft vruchtbaer is.
Onvruchtbare landouwen worden
door naerftigheid en kunft vruchtbaer
gemaeckt en om, door het tweemael
,

,

's jaersbezaeit te worden, niet uit te
teren , met meftcn gekoeftert en ge-

cjueekt.

andere plaetzen vcrftrekken geftamp-

gelijk niet t'on-

recht, dat fonder al andere kunften
de menfchen kunnen leven; maer niet

Veelerlei meftisbydeSine-

worden de lan-

fen in gebruik. Hier

-

beenderen

,

henneveeren

verkens borftelen en drek
en diergelijke vuilnis, den landen eenweligemeft.
Aldus gaet by de Sinefen, fchoon
voorzien met zulk eenen overvloed
van dierbare dingen niets verloren,
hoe gering het ook is, welk zijn gebruik niet heeft, tot groot genot des
gantfchen rijks Daer mangel van water is, leiden zy het zelvc.ook van een
groot ftuk weeg, uit de ftromen door
gegrave grachten. En word hier door
by na geheel ^/»t7 tefchecp, bevaerbaer, Zy brengen ook het water uit
de leegte na de hoogte, door zekere
vaerdig werktuig
welk beftaet uit
vierkante planken en een hopen nats
verzwelgt, by na op een zelve wijze,
gelijk hier te lande gefchiet, door bollen aen een yzere keten gehecht.
Zelfs verfcheide Keizeren
en Keizerinnen , in aeloude tijden hebben
zich niet ontzien den landbouw te
hanthaven en ga te flaen.
,

j

!

I

j

I

1

j

i

j
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,

,

,

Kei-

rJ

z'an Sina, of Ta: (ing.

Keizer Ven , die des jaers voor de
geboorte des Hcilands hondert negen en zeventig, begon teheerfchen,
zette den land-bouw vervallen door
denlangduurigen oorlogh, met groten y ver voort, en floeg zelf hand aen
werk om door zijn exempel al de
grootfte Landvoogden tot navolging
ie trekken. Hy deed al het vrou-volk,
de wijze, van Mocrbezienboomen te
planten, en zyd-wurmen aentequeken, door zijn Gemaelin,de Keizerin,
leeren, en beval haer met zonderlinge
zorge, zelf in het Paleis Moerbezicnboomen en zyd-wurmen te queken.
Ja gebruikte de zyde klederen door
hare hand gemaekt, alleenlijk in kerkelijke zaken.
Uoogh üjat
Gelooflijk is dat hier uit de hoogh
Hihchmg.
ofvicrtijdt, dien de Sinefcn Hinchun
noemen haren oorfprong genomen
heeft. Wel is deze een recht Boeredagh; maer waerlijk een zeer edele,en
dien hergebruik by allen een plechtelijken hoogen dagh gemaekt heeft.

j

'

,

,

wijze.
I

Een onder de voornaemfte Landbekranfl met bloemen,

!

voogden

,

treet na d'oodcr-poorte, geleid door
een fchel-gejuigh van maet-geklank

I

j

Over

voor aen.

al zijn

ontfteken

was toortfen en braveren vliegende
-

i

I

,

,

Want in de Voor-lente wanneer
de Zon in het midden van den waterman treet , word noch heden by de
Sinefen door het ganfch Keizerrijk
met groote ftaetfi in ieder Stadt, en
zelf in de Rijx hooftftadt Peking die
dagh geviert byna overal in dözer
,

I

,

,

ior

vaendelen.
Achter volgt een fchaer van mannen die de difch gerechten der ftaetQ
aen bomen dragen wacr aen de gedenktekenen der oude Hiftorien van
den land bouw, gemaekt van papier
,

i

i

,

of hout
en geüofleert met zijde
en goude kleden vertoont worden.
,

,

Op

verfcheide plaetfen

door gaen
rccht, en

,

al

,

dacr

zy

zijn zeege-bogcn opgcde ftratcn wonder prach-

Cc

tig

:;

Bejcbryvwg des Keizerrijks

aoz

mettapectzerye behangen. In de- geheel rijk te gaen en al den anderen
zer wijze dan trcct de Landtvooght de geboden en Icflen van den rechten
na d'oofter-poorte quanzuis om land- hou in te fcherpcn. Deze hebben
d'aenkomcndc Lente te gcmoct te dicnftige en vaerdige werktuigen tot
gaen. Onder al de beelden munten den landbou uitgevonden, en veel antwee inzonderheid uit. Het een is een dere treffelijke dingen welke den akzoo groot ker-bou raken,zulx men nu ophouden
kooi van gebakken klei
tig

,

,

,

,

,

by wijle daer vccrtigh mannen
noech aen te torfen hebben. Het
,

gean-

hoewel levend is een jongedien zy den naerftigen en arbeidzamen geeft noemen. Dces heeft
d'eene voet bloot en d' ander met
een kous bedekt flaende geduurig
met een roede op
de (tene koei
be't lijf. Achter aen volgen boeren
der

,

,

ling

,

,

,

,

,

,

laden met al het bou-gereetfchap.
Niet is hier of beek een byzonder
geheimenis uit. Doorliet geduurigh

op de koei, word by hen betekent hoe groot een zorge de huifluiden aen den land -bouw te hefteden hebben. Door de blote voet des
jbngelings, en door d' andere, olijk
gefchocnt, vvordd'yUng bediet, die
de huifluiden moeten gebruiken,wanneer zy zich na het land aen den arbeid begeven; zulx zy zich niettijds
genoeg moeten geven om te kleden.
flaen

mag te verwonderen, dat eertijds eenige flechte floren van den ploeg tot het
Keizerrijk ïnSina opgeklommen zijn
daer men ziet, hoeKeizcren van het
Keizerrijk tot den ploeg neder gedaelt
zijn ja zelf het Keizerrijk en ploegen
te gelijk beltiert hebben.
Men heeft by d'aeloudeSineefche
Keizeren en koningen verfcheide wetten gehad, inzonderheid die den landbouw betreff^en onder andere deze:
De negende des akkers kom e aen
den Keizer voor pacht.

\

I

dat de

en tot aen
en in de Steden

ftaetfi geleid

'sKonings Paleis

,

hoven der Landvoogden
gekomen is, word deftenekoei van
al zijne cieraedjen en bloemen ontbloot. Uit haren geopende buik, getot aen de

een Trojaenfch peert , worden kleine ftene koeien in groten
waer van aen iegetale getrokken
der Landvooght , de Keizer eene toezent, te gehjk met vermaning van
zorge te dragen , dat d'onderdanen aluit

lijk

:

tTu»."'*^

:

'

j

De Landvoogden hebben

,

Na

^mten-v,

I

acht te

geven in tijd van hongers-noot op de
goederen der onderdanen en inkomften, te trekken na behoren van hunne
,

waerdighcid.

De verdeiUng der akkers was in dier
wijze gemaekt, dat eenen iegelijk en
allen een gelijk gedeelte te beurt viel,
en het een geflacht geen meer,dan het
ander had. Al d' akkers waren verdeilt
in grote blokken of grote vierkanten:
en deze weer in negen kleine,daer een
iegelijk een van te bebouwen kreeg:
maer het middenfte was 's Keizers of
's

Konings vierkant, welk

te gelijk

by

acht eigenaers der akkers voor 's Keizers pacht geboutwierd.

D' acht vierkanten wierden by zon-

genoemt

dere vierkanten

;

maer het

middenfte het gemein of pacht-vierkant
Wanneer dit onbebout bleef,
len vlijt aenwenden in het bebouwen vermogt niemant het zijn bebouwen.
Keizer Jr^/»»^?/?; heeft allereerft den Dusheerfli
der landen; en naerftelijkgateftacn,
zy.
land
ledig
De
ploeg
en andere werktuigen tot den '" '' 'f"'"
noch
akker
geen
dat
Sinefen fchry ven dat zelf de Keizer te landbou dienftig uitgevonden,en d'in- 'stutUnL
woondersterwe, rijs, geirft, Maizoi &'<"""'"
dien dage de aerde beploegt en zaeit.
Keizer ///jo« begaf zich, reeds ftok Turkfch koren en pluk-grancn leeren
oud geworden , drie jaer voor zijn zaien.
doot op den landbou, latende al anWonderlijke dingen heeft Keizer Martijn
dere bekommeringen varen. Aldaer Tu, die des jaers voor de geboorte des ^""'f^^'
brak hy zelf in perione de aerde, met Heilands,twee duizend twee hondert
hetyzer, en fmeet het zaet in d' aer- en zeven heerfchte, van den akkerde tot een voorgang van al d' onder- bou gefchreven
te weten , op wat
zaten. Toen zocht hy ervarene land- wijze d' akkers van ieder landftreke
bouwers over al op , en beval door het profijtelijk te bebouwen en bezaien
,

.

,

,

:

zijn

van

S'ina, ofTaifing.
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van andere, en verzorgen weer andevand'aerde, vruchtbaerheid engele- re van de gene, die zy overvloedelijk
gentheid van ieder gront bekomen hebben: waer door men overal fchicr
eenfdeels uit eigen fchranderheid, het geheel jaer door verfche vruchten
eenfdeels uit het afleiden der wateren. kan hebben
voornamelijk daer het
Hier door heeftnien vele en wonder- 's winters vriefl: want in zommige
lijke ieflcn van den akkerbou en me- Landfchappen zijn de vruchten in
lling, die verfcheiden zij n, na den ver- Slacht
Winter , Lou en Sprokkelfcheiden aerd des lands
welk be- maend rijp in andere in Lente Gras,
ploegtword want den landbou heb- Bloei en Zomer maent in eenige in
ben de Sinefen, onder verfchcide re- Hoi , Oogft Herffl en Wijn-maend.
gelen gebragt, na de verfcheide hoeDe wijze van bomen voort te telen
danigheden der landen. Door geheel is by de Sinefen defgelijxby meeftal
Sina zijn ook de bergen op een zon- d'Indiaenen driederlei. D'eerfte gederlinge wijze bebout, maer nergens fchict door het begraven van vrucht
meer, dan in het Landfchap van Fo- en zaet t' effens in d'aerde
want de
Sinefche hoveniers fteken hele gulde
kten door de meenigte der bergen.
Niet t' onrecht zou men de bergen appelen en andere vruchten in d'aergroene fchou - tonelen mogen noe- de , en zetten daer na de fcheuten uit
men. In vorm van een wendel-trap het zaet voortgekomen , van elkanzijn de zelve met trappen gemaekt, dre af
waer door zy in korten tijdt
daer by men van d'eene vlakte na grote bomen en fchone vruchten krijd'anderegaet want dewijl de rijs niet gen. Zy enten ook op een zelve wijdan in het water wilwaflchen , heeft ze, gelijk hier te lande, de flammen
zy nootwendigh vlakke velden van en takken, behalve dat zy niet alleen
doen welk zeer genoeghelijk en de bomen maer ook bloemen door
vreemt om te zien is.
inenting arbeiden voort te telen. Hier
Dikwils word ook van den eenen door brengt een eenige bloem desvoltot den anderen berg,door buizen van genden jaers veel andere bloemen van
bamboes-riet, het water geleid, welk verfcheide geftalte en verruwe voort.
tot bevochtiging van node is. Daer
De derde wijze van bomen voort
de natuur bequame vlakte ge weigert te telen is door afzetting gelijk met
heeft, word de zelve door kunft, ar- den wijngertgefchiet. Zomtijds worbeid en naerftigheidderinwoonders, den takken van eenige bomen in
d' aerde gefteken , gelijk de Manga en
gemaekt.
Wonder gezegentdaer en boven is Goyava. Zomtijds alleen de bladen,
het geweft van Sina met velerlei ge- gehjk de Papaya, enfchieten fchichtig
waden van oof en wilde bomen, tot hoge bomen op.
Het ftaet aen te merken welke bo- Boym.
heefters , kruiden , wortelen en velerlei rieten , die het eenfdeels eigen men, van wat flag offoort, de Sineen byzonder eenfdeels met Europe fen fchielijk willen doen groot worden en vruchten voortbrengen, groen andere geweften gemeen bezit.
Zoo Michael Boym getuigt.zijn de afgefnede takken ten dage, wanneer
landouwen van Sina zeer vruchtbaer, de zon in den vijftiende graet van den
niet alleenlijk in het overvloedelijk Ram treet in d'aerde fteken , zonvoortbrengen van Indiaenfche , (in- der oit fchier te miflchen van wcligli
zonderheid in de zuiderlijke Land- wortelen te fchieten. En hebben of by
fchappen, ) maer ook van alle Europi- ervaernis aengcmerkt, of by overlevefche en eenige andere vruchten haer ring der ouden van hand tot hand beeigen. Een wonder, zoo velerlei zeer vonden ,dat alleenlijk deze eenige dag
fchoone vruchten d'inwoonders in in 't jaer hier toe bequaem is: te weten
de vijftien Landfchappen des gan- dat zoo een fcheut, van wat boom het
fchen Sinecfche Keizerrijksgenieten: zy , ten dien dage in d' aerde geftekcn
want welke Landtfchappen eenige word , decs gezwint tot een vruchtvruchten derven , die ontfangen zy baren boom opfchiet.
zijn

:

want dces had grondige kennis
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^ewajfcn.

van kruiden heefters bomen, riet en bloemen heeft,

1

In de derde landftreke Changtefu
des Landfchaps van Honan groeit velerlei flagh van alfl'em In de landftre-

vreemde gewaflen

Elcrlei
'

,

Mjftm.

:

ke Hoangcheufu des Landfchaps van
Huquang witte alfTem om zijne voortrefTelijkheid by de Sinefche artzen
alzoo genoemt
op de bergen der
degebuur-geweften van Infliën.
Meeft al de Landfchappen geven landftreke Fangvangfu des Landfchaps
die
velerlei kruiden, die wonderlijke en van Kiaagnan valt roode alftem
by
verfcheibeide
Sinefen
tegens
de
hebben.
heilzame krachten byhaer
inIn de zevende landftreke Kingyang- de gebreken gebruikt worden
zezonderheid
tegen
verbrantheid.
groeit
van
das
Landfchaps
Xenfj
fti
Alleen in het Landfchap van Suker kruit in de gedaente van een bos
geelhair: waeromhet A/«/ï< geheten chueri groeit d' oprechte wortel van
word, dut'sgouf/e zijde, oïgoude dra- Sina (alzoo na zijne geboorte-plaets
want A/«is gebynaemt) maer de wilde allerweden van zijd -wormen
gout en Su zijde gezeid. Het is bit- gen in Sina : Want dacr is tweederlei,
tervan fmaek, hoewel meer verkoe- een tamme en wilde hoewel beide
lend, dan verwarmend geneeftzeer met een zelven name /o//w, of, zoo
zuiver alle fchurfte des lichaems, andere willen Lampatam by de Sinefen geheten.
zonder eenig overblijf fel.
zeker
Geen andere fchier dan de wilde
landftreke
valt
In de zelve
word tot ons overgebragt,die van binflag van rijs zeer dienftigh om het
en zet inzon- nen eeniger mate rootachtig van kleulichaem te zuiveren
re is,maer valt zoo groot niet als d'opderheid het water door de blaze af.
Men heeft 'er ook zeker flagh van rechte of tamme nochte bezit zoo
hoewel dees
boere-bonen, die een zeer krachtigh groote krachten niet

men in Si»j : eenigc der welke nergens op andere plaetfen te vinden zijn, anderen ook buiten ^/»a, in
'

,

:

-

,

Kruit Kin

,

.-

:

;

:

,

,

:

;

;

Bloem
hicutang.

genees-middel tegen het vergif zijn.

niet geheel en al defl'elfs krachten

In d' achtfte landftreke Jenganfu
Meutang gegroeit zeker bloem
nocmt,als of men Koning der bloemen zeide. Hy word zeer hoogh by

derft.

,

de Sinefen gewaerdeert is groter,
dan onze roos hoewel in gedaente
haer gelijk maer breid de bladen wijder uit. Is zoo welriekend niet, maer
fraeier en zonder doornen. Dekleur
,

:

;

;

is

bleek purper

,

gefchakeert

D' oprechte, gelijk gezeid is, groeit
Landfchap van i'«r/;«d'«,
zelf onder d'aerde, in oude pijn-bomen-bo(Tchen:by na op een felve wijfe
als de Patatafen in Indien waer om de
Sinefen fchrijven dat zy uit een taie
flijm of pek des pijn-booms voort-komen, welk op d'aerde vallende wortelen fchiet en tot een kruit word. Dit
kruipt wijd en zijd boven over d'aerde en geeft geduuriglijk zelf onder
d'aerde wortelen van zich by wijle tot
de grote van eenkindshooft, en van
gefialte en zwaerte de koker- noten
niet ongelijk ; gelijk ook de fchel of
alleen in het

met wit.

Dacr zijn ook rode en gele.
Hy groeit op een heefter onze
vlierboom niet ongelijk, en wort door
geheel Sirta in de hoven der rijken
gequcekt; hoewel met groote kunft
en naerftigheid want moet op warme
plaetfen des zomers tegen de hitte fchors niet veel verfchilt hoewel zoo
der zonne bedekt worden.
hert en dik niet; maer veel weker en
By de krijgs-ftadt Hocheu vallen My- dunner. Onder den fchors leid een
,

:

j

;

,

1

I

robalanen en welriekend Sandelhout.
In de landftreke Cinanfu des Landfchaps van Xantung groeien zekere
vruchten Linkio en Lie».

j

I

kern of wit en fpongiachtig vleefch
verborgen welk by de Sinefen zeer
hoog geacht en onder hun genees
middelen gebruikt word. Echter by
gebrek
,

I

mrteivan
*""'•

Mmijn.

;

.

van Sina, of Tuifing.

2 Of

gebrek van dezen verwerpen zy den twijfelen heeft of is een foort van
voorzeiden wilden nier, hoewel zoo Mandragora gemerkt hy een en de,

,

,

veel daer niet

De

mee uitwerken.

wilde wortel

Kocb/nchina

groot ook in

6'/«.r

aan de MaUbacrfche

,

kuft, en aen verfcheidc andere oorden

m Indien.
De
Boim

zooMichaël
word van de Sinefen

wortel van Sina,
fchrijfc

,

Pe F olim, van de Portugefen Pao de Cina, en in EiiropeC/^/«d' genoemt, die
alleen by deSinefenin de Landfchappen van Junnan Quamfi Quantum,
Kaol't en Leaotum groeit. ^Het gewas
of de boom is bezet met veel doornen, die zelfsook de bladen niet der,

ven.

De

,

Sinefen eeten het tenger

merg van den wortel dezes booms
met vleefch-zop welk ook geneeszaem is, en gebruiken het zelve tegen de jicht, zweren en verftoppin,

gen der nieren lamheid waterzucht,
en al andere vochtigheden, enpijne
in 't gebeente en 't geheel hchaem.
De zwaerfte word gcmenelijk voor
de befte gehouden, en de witte gaet
voor de rode. Het poeder des wor,

tels,

,

met zuikcr ingenomen

,

en in

vorm van een konzerf gebruikt, word
metgroot voordeel indeborftziektc
gebruikt.

Men

zeit het gebruik en kennis

zelve^edaente en krachte heeft.
De gedroogde wortel is geelachtig
van verruvve
heeft zeer dunne of
fchier geen vezeltjes ; waer door hy
izijnvoedfel na zich trekt: isrontom
befprengkelt met zwartachtige aederkens gelijk met zeer dunne inkt gehaelt. Hy geeft in het kauwen een
onaengename zoetigheid vermengt
met een weinigh bitterheids. Deze
wortel tot de zwaerte van een vierendeel loots ingenomen
vermeerdert zeer veel de levendige geeften,
en verfterkt in groter zwaerte de
krachten der zwakken, en verwekt
een aengename warmte des lichaems.
Die fterk en heet van natuurzijn,
brengen zich, met den zclven te gebruiken, gemenelijk in levens gevaer;
ter oorzake van het teveel vermeerderen en vermeenighvuldigen der
geeften; maer is den genen, diedoor
langduurige ziekte, of uiteen andere oorzake verzwakt , afgemat en uitgeteertzijn, tot groot voordeel. Hy
herftelt den zieltogenden zoodanigh
by wijle de levendige krachten dat
zy tijdt krijgen , om andere geneesmiddelen te gebruiken, en tot voorige
gezontheidt geraken. Veel andere
wonderen roemen de Sinefen van dezen wortel. Een pont wortel word tegen drie pont gout ingekocht. Men
vind den zelven by wijlen ook hier te
lande hoewel om zijne dierte weinig
,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

van defe wortel, des jaers vijftien honderd vijf en dertig door de Portugefen
in Indien en Europe gekomen te zijn.
Een ander baftert wortel Sina,\\ocwel van een zelvekracht met den Sinefchen wilden wortel 5/»j, groeit in in gebruik.
Het Landfchap van Xenfi en SuBrezijl
inzonderheid in het Landfchap van Parayha , daer zy by d'in- cbuen, volgensMartijn, geeft veel en
woonders Ivapecanga gt\\tx.tn word treffelijke genees - middelen , inzonwortelcinIn d'achtfte landftreke Jungpingfu, derheid den wortel Rhabarber , in 't
/'"s
des Landfchaps van Peking , en in dat Sineefch Taihoang geheten. Dees worvan Xanfi, ontrent de ftadt Leao, groéii tel, zeid hy , groeit niet in 't wilt ,gelijk
de zeer edele en bcrocmfte wortel eenigen meinen ; maer wil in tegendele
van geheel Sina, Ginfeng by de Sine- met grote naerjligheid en zonderlingen
fen en by de Japanders Ni/i genoemt. Tjlijtaengequeekt worden. Hy is geel van
De Sineefche naem Ginfeng, is van de kleur , doorwojfen gelijk met vlammen
geftalte genomen wijl hy de gedaen- niet hol maer doorgaends vry vafl en
te van ecncn menfch (Gin in 'tSineefch hier en daer met knobbelen en bulten begeheeten) fchryeling met de beenen zet. De bladen komen in geftalte eenigvan elkander fchijnt te vertoonen. zins met onze kools-bladen overeen ; hoeMenzouden zelven voor onze Af^^»- wel veel groter. De Sinefen fte ken door
</r^^^or<i kunnen houden
maer hy is deze wortels een gat, en hangenze buiveel kleinder
hoewel men niet te ten de zon in de fcbaduwe te drogen:
i

I

;

'

,

I

i

i

,

,

,

;

:

Cc

3

^^(i^i

BJ>abarhr:

:
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ivantgcflroogt in de zoftne

,

-verliezen zy

hun kracht.

donker koper-vervvig, een,t\vee, zomtijds drie palmen lang en dikwils een
menfchcn arm dik hoewel dees ook
andere dunne wortelen rontom van
fich fmijt die weg gefneden worden.
De wortel Rhabarber op ftukken
gefneden
vertoont een bleek geel
doorvlochten
met rode aedevlecfch,
ren waer uit een geel en root taiachtigh zap druipt. Wijders, zoo iemant
ftrax deze vochtige (lukken te drogen hangt, aenftonts gelijk d'ervarentheid heeft doen blijken vervliegt
deze taie vocht en de wortel blijft
:

üithetLanelfchap van Xenfi en dat
van Suchucn komt meerendeels al de
Rhabarber die in Europe over ge-

:

,

,

zy word uit i>i
, te weten
na Batavia en
over
zee
Perfien
na
van daer na Ho Hand over gevoert. Of
komt uit Sina te lande, door K^skav,

bragt word

,

,

'en

Aftrakan en Rufland of door Tebet,
en Perfie over Venetien »<? Italicn;
ivant ook die van Tebet en Mogor hezoeken het Landfchap x'j^Suchuen, en
voeren van daer herwaerd de Rhabarber oz^^r. Dus verre Martijn.
Een andere befchryving van de
Rhabarber heeftmen by Matthiolus,
in zijne uitlegging over Diofcorides
by Michaël Boim, in zijne Sineefche
:

j

,

:

,

,

,

zeer licht en verlicft al zijne krachten.
Hierom leggen de genen , die in dit
ftuk ervaren zijn de ftukken van de
verfche Rhabarber eerft op lange tafels en keren die om,alle daegs twee
aldie
fchryvers
of driemael, om alzoo 't zap den ftuk,
Flora en by andere
lercerft door zekeren BaptiftaRamu- ken te doen inlijven, endaerinbeflofio, eertijds Sekritans van den ftaet ten te blijven. Na verloop van vier davan Venetien in zijne verklaring, ge- gen , wanneer de vocht geftremt is,
worden deze ftukken aen touwetjes
flelt voor de reize van Markus Paulus de Venetiaen , in 't licht gegeven geregen en in de wint te drogen geis, en op dezen zin uitkomt: Hoewel, hangen hoewel in de fchaduwe , bui,

,

,

,

,

,

(

woorden van Michaël
Ramufio ) de Rhabarber in

het zijn de

Boim

uit

geheel Sinz groeit , zoo komt zy nochtans
in de Landfchappen Suciven,(miflchien
Suchuen) fwXenfi, en in het gebiet der
Stadt Socieu, na by de grote muur,overvloedelijker voort.

By Markus Paulus

word deze Stadt Socuir genoemt alvvaer deMoren, diemetde A^/vix-^^-»
,

en na Kambale
o{ Peking trekkcn,blij ven ftaen.D'acrde, daer zy in groeit, is rootenflijkig, door het bevochtigen met fpringbronnen en regen. De bladen, na gelang des gewas , zijn ontrent twee palmen lang: beneden fmal, op het eind
breed, en hebben de kanten met haiin Katay, dat 'sSina

rig

,

wol bezet. Wanneer zy tot

vol-

ten dezonne.

De

om

de Rhabarber a o/'»'*'"'
uit te graven , is des ^ Winters , g^i: Z/RaZude groene bladen beginnen uit te fio «il.
befte tijdt

fchieten

;

,

wijl re dien tijde (ontrent

den aenvang van Gras maend) het
zap en kracht vereenigt en by een vergadert is. Maer zoo de wortel van de
Rhabarber des Zomers uitgegraven
word, of te dien tijde wanneer zy
groene bladen uitfchiet gelijk hy dan
noch niet rijp geworden is en het
geel zap en rode aederen derft , alzoo
komt zy geenfins tot dcvolkomentheid der Rhabarber die des winters
,

,

,

,

uitgegraven is.

Een wagen vol wortels van Rhabarber, die

noch vochtig

is, geit

an-

wafdom gekomen en rijp zijn, derhalve fcudo en neemt de vochtiverwelken zy aenftonts, worden geel, ge wanneer zy gedroogt is, in z waeren buigen na d'acrde over.De Stam of te zoo veel af dat van zeven pont
flagcn

:

,

,

flronkfchiet een palm van een hand
met de bladen boven d'aerdc. Uit het

verfche nauUx een of twee pont gedroogde over blijft. De verfche en

midden der bladen fchiet een dunne groene is zeer
fteel beladen met bloemen, die grote gen. Zy word
,

violen niet ongelijk zijn, en een blaeu
zap, door hetuitdrukken,geven,welk
fcherp en walgachiig van reuk is.

De wortel of fteel, onder d'aerde, is

en der fmake teTayhuam
verre
geel.
Dus'
genaemt, dat 'shoog
bitter

in 't Sineefch

Boym.
Ik zal laten volgen,'t geen Ramufio,
al

lang voor

Boym,

in zijn

tweede
boek

1

$

Éy

'vanSina, ofTaifing.

boekderfchipvaertetivandeRhabar-

door zyhet vocdfeluitd'aerd
^
bcr in'tltaiiaenfch gefchreven heefc, na zich trekken.
ten einde blijke wac Boym uit den
Het binnenftc mcra of vlecfch
is
zelven ontleent hebbe, zonder noch- Igeel, gdijk gout; mSer aeheel
vol
rans Ramufio te melden.
hoog rode aederen en geel purpervvaer

j

j

i

,

|

Het Landfchap van

Succuir ,g^\t-

zap

welk door zijne taihcid aen de
gen in het gevveftvan tangut , on^cx. handen kleeft, en niet weinig verft
den Groten Cham van Katay , geeft in het zuiveren der wortelen en dop
zulk een overvloet van Rhabarbcr, (lukken te fnijden.
fniiden. Waerom
Waernm zy
-v^r die
A\^
dacr de gehele wereld haer kan van zuiveren, enopftukkenfnijden,zoo
dienen. De befte van alle word ge- dra zy uitgegraven zijn maer
rijgen
zeid te groeien niet verre van de evenwel die niet aenftonts aen
een
Hooftftadt des Landfchaps Succuir, tou en hangenze op, zoo
drazygewelke mede 6"/<cca/r, gelijk hetgeheel fneden zijn namelijk
op dathet zap
Landfchap, genoemt word te weten niet op d' aerde zou druipen en verloop hoge en ftenige bergen , die veel ren gaen. Dies leggen zy die in orde
beken uitleveren en boflchaedjen van ftuk voor ftuk op een tafel, en kerenvelerlei bomen bezitten.
ze en leggenze des daegs dikwils om :
De gront of aerde dezer bergen is en dus doende dringt het zap allengs
rosenflijkig, eenfdeels door het veel in en gaet niet verloren maer blijft
regenen, eenfdeels door de bronnen, al in den wortel over. Na verloop van
die al de rontom gelege plaetfen be- vierdagen wordenze aen een tou gevochtigen en befproeien. Op deze regen, en in de fchaduwe op een open
bergen dan van Succuir (die gezeid plaetfe opgehangen , daer de Zon hen
worden ten noorde te palen aen 'tKo- nietkanraken. Alduswordenzydan
ningrijk van Tl/ryé'.en aen een gedeelte gedroogt door de wind, inden tijdt
\

,

\

|

:

,

,

:

;

van Kathay ) groeit deRhabarber met
een ftam niet langer dan een fpan
waer uit overvloedelijk bladen fchieten lang twee fpan op het einde bre.
der , en naer d'acrde om-geboogen.

van twee maenden , en dan aen de
koopluiden verkocht.

:

,

De

,

kant der bladen

is

tants-gewijze ingekerft

;

:

zijn

al-

I

groen, zoo lang zy groeien, maer

worden met den ouderdom

ros-ver|

wigh, en vallen afopd' aerde.
Uit het midden der bladen fchiet
uit den top des ftams een fteel aen
wiens opperfte zekere bloemen groe-

.

fchellingengelr.

:

jen,de violen niet zeer ongelijk, maer
bleek-blaeu van verruwe, fcherpvan
reuk, en zoo zwaer, dat zy onaen-

genacm

De

:

|

-

|

1

te rieken zijn,

twee fpan lang, hoevan buiten donker-root van verruwe. Al de wortelen zijn niet van een zelve dikte: maer
eenige een weinig dikker ; andere een
weinig dunder, gelijk gewonehjk in
wortel

wel by

is

wijle korter,

andere gewaden gcfchiet. Niettedie tot volkomen wafdom komen hebben de dikte van een 's menfchen been. Rontom zit aen de zelve een grote meenigtc van vefelcn,

van Lente uitgegraven , wanneer de
bladen beginnen uittefchieten want
zomers uitgegraven, wanneer hetgewas groot is, zijn zy gelijk voos en yl.
en hebben geen geel zap van binnen,
en worden by gevolg weinig geacht,
De verfche zijn in geringe waerdye,
wijl een wagen vol niet meer dan vier
:

rontom
maer omge-

niet

ven met zekere hairigewol
tijds

De wortels worden in den aenvang

In Katay en d' omgelege geweften

word de Rhabarbcr byd'invvoonders
nergens toe gebruikt, dan töt reukwerken, in d'ofTcrhande aen d'afgoden. De verfche ofgroene wortel wort
gezeid zoo bitter te zijn,dat zy naulix
te proeven is. Dus verre Ramufio.
Die breder verklaring van deRhabarber wil hebben kan lezen het tweede
boek der Schipvaerten van Ramufio
voornoemt, Garzias, Akofta, Linfchoten en anderefchryvers.
Deze befchry ving des Rhabarbcrs,
r'eflèns met der zelve d' afbeelding,
had Ramufio van zekeren PcrHaen
,

al

min

,

bekomen
i

I

geboortig

,

Cbagg/ Memet,
\an C/'iLandfchap
het

met name
uit

lan,

;:

,
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laa

:

vvant dees

honderd

vijftig

mee gebraf^t en
voor het zaec van d'oprechteRhabarber ter hand geftelt.Hier uit dan volgt
of het overgebragt zaet uit der Mofkou is dat van d' oprechte Sineefche
Rhabarber niet of zoo het zact is van
Rhabarber die over Moskou na Europe overgevoert word het Rhaponticuni van Alpinus
(groeiende op
den hcTgRhodope in Tbracie : van waer
het in weinigh dagen na der Moskou
kanovcrgevoertwordcn)iseencnhet
felve met de MoskovifcheRhabarber.
Volgens berecht der Tarters zelfs aen
dien zekren Heer,is de Rhabarber.die
by honderden van ponden over Rusland naEurope overgevoert word, zo
Katay of Noofder ^/«d»

was des jaers vijftien
met een grote mee-

,

nigte Rhabarbcrs te Venetien geko-

en had aen Ramufio en andere
vrienden verhaclr, hoe hy acngcdaen
en gezien had de Stadt Succuir des
Landfchaps van Tangut in welker gebiet overvloedelijk de befte Rhabarber groeide. Zulx, gelijk genoegfaem
klaer blijkelijk fchijnt,het ganfch werk

men

,

,

,

,

:

dezen koopman
aenkomt. Dan zoo Jacob Gooi by
Kircher getuigt, heeft de Jefuit Martij n een ander flag van een gewas voor
want
d' oprechte Rhabarber erkent
als dees des jaers zeftien honderd vier
en vijftig in Zomermaent te Leiden,
(reizende van Amfterdam na Antwerpen) den hof van den Heer Jooft Nobelaer was bezichtigen, en van verre
in het ingaen zeker gewas met brede
ronde endonker-groene bladen;maer
met witachtige bloemen bofch-gewijze om hoog aen den fteel zittende,
quamtezien, riep hy dat voor de ware en oprechte Rhabarber uit; hoewel
te voorbarigh en niet zonder groten
miflag ; gemerkt dit gewas buiten
twijfel geen ander geweeft is, dan het
Rhaponcicumder ouden, by Profper
Alpinus befchreven, welk met het gewas voornoemt van Nobelaer (want
voor vele jaren heeftmen dit gewas

op geloof

,

,

alleen van

-.

of Zuid Simu
valt, eenfdeels wijl het Noorder volk
de zelve by 't vuur drooght maer de
Zuider in de fchaduwe der Zonnc
ten andere groeit de Rhabarber by de
Noorder volken in 't wilt maer word
by de Zuider door arbeid geplant en
aengequeekt. De Zuider Sinefen venten de Rhabarber aen de Indianen
de Noorder Sinefen
en Perfianen
Kara of zwarte Tarters enhoog-oofterSiberijancn de hunne aen de Ruffen , door de tweede of derde hand.
Te dezer oorzake is de Rhabarber,
die uit Perfien over Venctienenltalicn komt en by d' onzen over zee
uit Indien en Perfien gebragt word,

goet niet

:

:

\

!

j

j

{

i

,

;

hier te lande gehad) eenerlei bladen
en de zelve kleure en ftant van bloe-

beter dan deMoskovifchc.
In de landftreke Chunkingfn

:

honderd

en

als die in S}»a

,

,

men heeft.

,

des

Landfchaps van Sucbucn groeit overal
Des jaers zefli-^n
zeftig is ook zeker zaet uit der Mof- in groten overvloet zekere vrucht iikou, door den Heer Niklacs Witfcn, c-/7/in'tSineefch,enby dePortugefen
Rechtsgeleerde , (wanneer dees het van M^/'joZic/^wigeheten:maer noch
gezantfchap van wegen dezen Staet veelovervloedelijker indezuidergeaen den Czaer had helpen bekleden) weften des Landfchaps van Fokien
overgebragt, met den naem van zaet hoewel de befte in deflclfslandüreke
van d' oprechte Rhabarber. Dan na- Hinghoafu.
Zy groeit aen zeer grote en hoge
maels dit zaet alhier teracrde befteet,
en tot volflagen wafdom gekomen, bomen, met bladen die van de laurierheeft door zijnen wortel, bladen en boom gelijk. Uit de toppen dertakdaer aen de
bloeircm in allen delen doen blijken, ken fchieten trollen
geen ander te zijn, dan 't voornoemd vruchten zitten, in maniere van druiRhapontlcum der ouden vanAlpinus. jven maeryler of vveinigcr en aen
Het was dien Heer in Moskou behan- langer ftelen. Zy verheelt volkodigt door zekren SregoriNikolai wits, mendegedaentevaneen dieren hert,
(een oud dienaer van den Czaer, en ge- heeft de grote van een oker-noot, en
trout tot ?>/)(• in /////v/Z-fl» aen een Tar- vertoont een kleine pijnappel ,mec
larinnc) en dezen door de Tarters uit haere fchobbige of fchilferige fchel;
hoevier

i

;

I

'

j

!

i

{

i

j

:

j

,

1

i

1

,

vrucht
^"'"'

:

'VanSina,ofTaifing.
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een
dan
vlies
De fchil van de vrucht Lici is gelijk
hoewel die niet dikker
is
zulx zy ook met de hant alleen die van den pijn-appel , maer de Lumlichtelijk afgcdaen word. Van bin- yen heeft een zeer gladde fchil
fmanen is een zappige kern wit van ken heide gelijk aerdhezien of drui;

.•

,

kleur,

zeeraengenaemvanfmaek.en

van reuk,als een roze.

De rijpe vruch-

ten zijn purper-verwig

dan de bomen

zelfs

met purpere herten
tot groot

en fchijnen

,

rontom

gelijk

ven.

De Sinefen hrengen de gedrooghde
vruchten des winters te koop na andere plaetfen. Uit heide word ook een zeer

verciert te zijn,

zoete wijn geperft. Zy zijn in Zomer
d'oogen der enHoi-maentrijp. Haer kernen dienen
Van binnen in het tot een genees-middel. De Sinefen ge-

vermaek

in

aenfchouwers.
vleefch leid een fleen befloten , die
hoekleinder, hoe de vrucht beter en
heerlijker gehouden word.
Met recht zoumen deze vrucht de
Koning der vruchten mogen noemen die , even als ofze flcchts voor

ven de zelve in poeder den kranken te
drinken. Zoo de gezeide vruchten wilde zijn zy hehhen grote kernen en wei,

nig zuurachtigh vleefch ; zoo verplant,
kleine kernen en zeer veel zoet vleefch.

Het vleefch heeft de kleure van een menooghs
des
fchen
nagel.
den mont en tot vermaek
Om de verfche vruchten veel dagen
gewoifen wacre , der wijze verlulligt, dat zy noit verzadight- Haer goet te houden , worden d afgeplukte
kern fmelt byna als zuiker in den met zout water ofpekel hefprengt , en
,

mont.
Vrucht

z>""lT
eoien.

h lijven een lanqe wijle goet : en madat 's ken dan de gefchilde heter , als de verDraeksooge , groeit ia dezelve land- fche.
De vrucht Lici word gehouden verflreke en op meer andere plaetfenin
Sina : zy is in fchil de voorige niet warmend de Lum-yen temperend te

f

Een andere vrucht Lungyen

,

,

hoewel kleinder en ronder, zijn. Dus verre Boym.
fchier gelijk onze kerfen
Indezelvelandftreke Focheufu des vrucht
maer de
fchil van de vrucht Licht is een wei- Landfchaps van Fokien groeit een ^"'i'"''nigh herder en fchelferachtiger. Bei- vrucht Muiginli dat 's pruimen van
de deze vruchten worden by de Si- de fchone vrou. Deze vruchten of
nefen gedrooght
en uit dit Land- pruimen zijn meer dan ey-rond , grofchap door het geheel Keizerrijk tot ter en trefïelijker , dan pruimen van
een lekkernye te koop vervoert hoe- Damask.
In de landftreke Kingcheufu des Kruit van
wel de droge in genen dele met de
wijl fchier Landfchaps van Hiujuanggrocitzcker ''."'J^^"^
verfche te gelijken zijn
al het zeer geurigh zap uit de zel- kruit welk de Sinefen het kruit van
ve getrokken is. Uit de verfche vrucht duizent jaer noemen ja fchry ven,
Lichi word ook een zap geperft welk dathetonfterfïëlijkzy.
Het water gedronken, daer in dit
deSinefen wijn noemen: is vryzoet;
kruit te weiken heeft gelegen maekt
maer valt fchaers.
De rijpe vrucht Licht wordgemee- wit hair zwart, enwordgezeid zeer
ongelijk

;

;

,

,

:

;

,

:

,

,

,

de landftreke Chunkingfu
des Landfchaps van Suchuen door
loop-boden ten dien einde geftelt,
noch verfch na 's Keizers Hof gezon-

nelijk uit

om het leven te
en oude luiden jong te

dienftigh te zijn

verlangen

maken.
In de landtftreke Changtefu des
Landfchaps van Huquang groeien alden.
By Micliaël Boym worden beide lerlei flagh van gulde appelen waer
deze vruchten in volgende woorden onder zijn die by de Sinefen winter
gulde appelen genoemt worden:want
befchreven
,

Thr.sin.

-.

,

De hoornen en vruchtenhicienl^um-

als al d'

andere al afgevallen zijn wor,

yen , (alzoo by hem met verande- den deze ecrft des winters rijp zijn
ring van eenige letteren genoemt) ook zeer zoet van fmack.
Inzonderheid in het Landfchap
ivorde» alleen in Sina gevonden , en
niet dan in eenige Zuider Landfchappen. van Kiangfi groeit overvloedelijk veel
:

*

Dd

in

:

:
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Bloem

Lier),

'm meiren en ftilftaende wateren, ze-

en zitten by lange ftelen aen den

ker gewas met een bloem , Ucm in
'tSineefch en by de Portugefen Fula
de GolfOM gQhex.cn.
De bloem Lien flaet twee of drie

wortel.

De

dikker dan een mans
twee
of drie ellen in
,
zeer fijne (lijk, en is geheel over met
knietjes en leedjcs onderfcheiden,
in maniere van riet. De buiten fchors
of fchel is volkomen gacf en heel
het mergh of vleefch zelf , gelijk
met grote gaten van binnen door-

wortel

arm

,

fchiet

, aenherde
verfcheide
van
en fterke ftelen
zommige geel , voornamekleure
lijk in de landftreke Juncheufu des
Landfchaps van Huquang (want fchier
nergens anders worden gele gevon- boort.
De gedroogde bladen worden by
den) andere purper, wit, bont, root
kramers
en kruideniers in plaets van
Overtreft
andere
kleuren.
en van
papiere
omflagen ofhuisj es gebruikt,
in grote onze leliën en noch veel
meer in fchoonte , hoewel niet in om de verkochte waren in te fte-

ellen

hoog boven 't water
:

is

:

welriekentheid

die

,

hy

zou dezen bloem
mogen noemen
verfchilt hy niet veel van de
wanthy opent ook de bladen
;

Men

derft.

de grootfte leli
want in fatfoen

degedaentevaneen open leli,

zelve,
:

heeft

ja ver-

die getoont ook met de bladen
fmalbreet
van
allengs
voortzijn, en
worden, een mantje van gelijke zijn
de bladen rontom achter over gebogen, met een dunne draet of ftijl en
fafraen gele klootjes, gelijk die van
deleUen, in 't midden.
Na den bloem volght de vrucht,
,

:

volkomen kegel vormigh
-

die lan-

,

ger dan een hant, en dikker dan een
vuift is. De kruin of punt dezer kegel -vrucht is aen het fleekje vaft,
de bo
daer de bloem aen hong
dem of bafe ziet naer om hoogh
waer in verfcheide huisjes zijn opgevult met meenighte van vruch:

,

ten, groter

dan hazelnoten of

tuin-

Maer

ook de wortel is zeer
en heeft zijn gebruik , en
word inzonderheid des zomers tegen de hitte voor een Ickkernye
en in waerde gehouden
wantzyis
heerlijk

zelf

,

,

:

een weinigh verkoelend
vvaerom
niet aen dit gewas is, ofhet heeft zijne nuttigheid.
In 5/«« zijn gehele Meiren, (gewiP
:

felijk

zeer luftig

om

te zien ,)

bekleet van buiten
met een groene fchil; en van binnen
opgevuk met een witte kern of pit,
is

zeer goet van fmaek zoo wel verfch,
als gedroogt; diebydeSineefcheartfen zeer hoogh geacht en van grote
krachten, tot voedlel, gehouden worden; waer om zy de zelve doorgacnds
den kranken , die aen de beter hand
,

geven t'eeten.
bladen dezes gewas zijn zeer
groot , by wijle tot de lengte van
twee palmen in 't kruis en meerenleggen en
deels ront van geftalte
drijven iboven op het water
gelijk die van onze water -plompen
zijn,

De

,

:

,

met

bloemen bewolfen

niet met wilde
,
en onvruchtbare ; maer met tamme
en door arbeid van menfchen handen gezait. De aenqueking dezer
bloemen word alle jaers vernieuwt,
en het zaet in het water zelf gefmetcn. Ja dat

meer

queken

de

grote Heeren
tuinen en lufthoven, en zelfs op de plaetfen derPaleifen in grote aerde vaten
opgevuk met llijk en water, deze bloein

is

,

,

men.

Meir en den poel Hung,
d'ooft- zijde der Stadt Hoaides Landtfchaps van Kiangnan,
groeit zeker hoog poel-riet , welk by
d'inwoonders van die gehele landftreke op de hacrt gebruikt word:
wijl dat zeer vlak geweft geen ander
hout, enfchier gene bomen heeft.
Door de gehele landftreke Kiahing- vrtiehttt».
fu des Landfchaps van Chekiauggioéix.
in ftilftaende wateren zeker ronde
vrucht , Peet genocmt. Zy is niet
veel groter , dan een kaftanie ; heeft
een kern met een graeuwe vlies bedekt van binnen zeer wit , vol zap
en aengcnaem van fmaek herder dan
een gemeine appel en een weinigh
zuurIn het

bonen.
Ieder vrucht

ken.

aen
gan

,

:

:

,

van Sina, ofTaifing.

Men kan kopere munt,;

zuurachtigii.

met deze vrucht in den
zoo hcht met de
tanden klein kauwen, als de vrucht
te

gelijk

mond genomen

!

,

!

pap maken,
door een wondcxlijkc kracht der na-

1

tuur.
hii'ttntn.

groeit zeer lang en dik

boven

Bamboes

riet,

ander riet. De ftam
is in de ronte tien en meer palmen van
een hout dik.
Op den bergh Cha}jg by de Stadt
Locbang des zelven Landfchaps,groeit
zeker zwart riet vvaer van de Sinefen hun fluiten en veel andere dingen
maken, die van ebben hout fchijnen
fchier

zelf, en tot een eetbare

Migorln

j^u
den bergh Lofcii , by de Stade
Pe/ö in het Landfchap van ^«awZ/f/ï^,

Op

al

,

In de landflrcke Kinhoafu des Landfchaps van Chekiang groeit zeker kleine boom met eenen bloem , dien de
Portugefen in Indien Mogorin noemen. Hy is zeer wit van kleur, den

,

gcmaekt te zijn.
Aen den oever van de vliet Kinxe
wel blad-rijker en veel liefelijker van by de Stadt Kinboa groeit overvloereuk
zulx na een weinigh bloe- delijk riet
welk d'inwoondcrs aen
men het geheel huis riekt waerom zulke dunne draden weten te fpouhy niet te onrecht by de Sinefen wen, dat zy ook kleren van dezelve
in grote waerde gehouden
en def- weven.
D' oever van de vliet Tjö in delandfelfs boom des winters in aerde vaten met grote naerftigheid ga geflagen ftrekc Xaocbeufu deSLandfchaps van
Quant ung is bcpoot met perfik -boword.
In de zelve landflreke groeit een men
waerom hy alzoo genoemt
boom, A/V«jf« geheten, die zeker word: want Tlzo is P£'r///r»gezeid
In de landftreke Cbaokingfu des
vet uitlevert
wacr van gelijk van
zeer fchone en fpier witte Landfchaps van Quantung groeit vetalgh
keerfcn eemaekt worden
zonder lerlei welriekend hout als onderandeze de handen bezoetelen fchoon der rozen-hout by de Portugefen
Pao de Rofa geheten; dacrzy kasjes,
aengeraekt.
Jafmijn- bloem niet ongelijk; hoe,

;

,

:

|

,

i

:

,

,

-

,

:

,

,

De boom

,

vry groot, in bladen
onzen peeren -boom gelijk met witten bloeflem
gelijk de
kerfle boom. Na den bloeiïem volgt
een volkomen ronde bezie
zoo
groot als een kers bedekt met een
zwartachtige dunne y\\^?,
en met
wit vleefch van binnen welk door
de gcborfte vlies wanneer de bezie

tafels

is

,

,

,

,

:

,

,

Schier door het geheel Landfcliap
van Quantung en op het eiland Ainan

,

,

te voorfchijn

komt-

De

bezien worden afgeplukt en
in water gekookt
waer door het

groeit zeker teen ofrijs,Tf»gby de Si
,

:

maer weer kout geworden, volkomen gelijk talgh ftolt.
Dan word d' overgebleven kern, die
vleefch fnielt

;

i

>

|

vol olie is gelijk d'olyven, geweikt,
en olie daer uit geperll niet om over defpijze, maer om in de lamp te
gebruiken.
,

j

'

\

J

door hun vetheid, voor fchapcn
en koeien, wijl zy daer by zeer vet
worden.

,

;

Des winters zijn de bladen geheel

fel,

en by de Portugefen Rota ge, welk een tou fchijnt te zijn,
door de natuur te zamen gcdrair of
geflagen: want het kruipt,cven als een
tou
langs d' aerde en over bergen
heen. Het is bezet met doornen,
heeft langwerpige groene bladen,naulix de dikte van een vinger maer verfpreid zich dikwils een gehele ftadic
verre in de lengte, en in zulk een grote meenigte over de bergen, dat het
den weg, door het onderling vcrvverren in malkandrc, ook voor de herten ondoorgangkelijk maekt.
Het is een zeer taije teen, eniaet
zichfchier niet breken waerom van
het
2
ncfen
heten

,

,

root, gelijk koper , welk zeer luftigh
om te zien is, als of men gehele rode boffchen zagh. Eindelijk vallen
de bladen af.tot een aengenaem voed-

ftoclen en diergelijke dingen

veeltijds

,

rijp is

,

van maken. Het is ongemeen treffelijk hout, uit den zwarte
rootachtig, en doorwofTcn meteenige aedercn en gelijk uit de natuur
het groeit ook in de
gefchildert
landftreke Junnanfu des Landfchaps
van fuMttan.

en fatfoen

:

Dd

RijsTtni.

Befchryving des Keizerrljks

2t2

het zelve kabels en fcheeps toiuverk
gemaekt worden en ,gefpou\ven op
zeer dunne draden en vezelen korven horden zetels en dicrgclijke;
maer allcrmeeft defijnfteenzachtftc
matralTcn wacr op de mecfte Sinefen, totzelfden Keizer toe, met naekten lijve flapen, welk zeer reindclijk
en des zomers koel is en den Sinefen door de lange gewoonte van
zoo te flapen, gemakkelijk genoech
,

,

,

,

:

,

,

dunkttezijn fchuondezcmatralTen
ook op de blote deel zijn neer ge;

:

,

,

,

Ipreit.

,

Van de zelf fle teen worden ook de
teken der bedden en liooft-kufTens

,

gemaekt, diezy totwelluft, met ze-

naem vanfmaek, enword

kere welriekende (lofTe opvullen.
Het geheel eiland //m?» is ook met
deze teen overwofl'en, inzonderheid
met de witte , volkomen de trefTclijk-

zegebruikt.
In de

Door

geheel

des

Cincheufu

,

groeit zeker

Sjfia

landtftreke

inallefpij-

Landfchaps van ^^/«^^ groeit zeker
kruit Tu daer d'inwoonders kleden
van maken, die trefTJijkcr dan zijde
zelf en in grote waerdc zijn. Aldaer
groeit ook zeker boom met hout als
yzer en veel herder als onze busboom. Ook geeft de zelve landftreke zeer rtefF.lijke kaneel
Kueypi in

fte.
"Bloem

In de landftreke Ueucheufu des
Landfchaps van Quangf groeien aen
den oever des ftrooms Lieu veel willige bomen. Men heeft in dezelve ook
ecnige heerlijke en treffelijke kruiden dienftig tegen alle ziekten onder deze is zeker krui: Puju dat 's on- Kruit Turn,
Jhrjfelijk gelijk de binefcn dat noc
men ; wijl het aki)d groen binnen
's huis bewaerd word.
In de landllreke Gucheufu des Land- ^-^^""^
fchaps van Oujnii^(i groeit zeker boom T^^"^'
QuanqlanggQhtizn die in plaets van
pit of merg een weke ftofTe befloten
houd, gelijk meel: ja heeft ook het
gebruik van meel is niet onaenge-

bloem, ^i.'igenoemt, maer nergens
dan in het Landtovervloedw-lijker
fchap QuMji^fi en allermeeft in de
landilreke QueiLri'^fu : waer van ook
de Hoot'tftadt ^etlin haeren naem 'tSineefch gehete.», diehierinalJeen
bekomen heeft want Quedin bete- van de Ceilmicbe kaneel verfchilt , wijl
deze wclrickender is , en fterker op
kent lojch der hloemen.
de
groeit
eenen
hotong bijt.
Quei
op
bloem
De
den
Oulinx
die
van
plachten de Sinefen van het
gen boom met bladen
Laurier of Kaneel boom niet onge- eiland CeiLi» {Ceilan volgens Boim is
geel van by ouds alzoo by de Sinefen gelijk. De bloem is zeer klein
,

,

,

,

,

:

,

,

nocmt

kleur ongemeen zeer welriekend, en

D'open bloem

verfpreid in trosjes-

een zeer lange wijle op den
boom heelengaef, en verwelkt geen-

blijft

Wanneer zy afgevallen is, fchiet
de boom na verloop van een maend

bloem

,

krijgt in

naem riekt,

zoo

den Herf ft eenen

en aengedat hy den ganfchen oort,

die

gebragt.

liefelijk

Onbewufien meinden dat

dezelve uit Moren land en Egypten
quam daer zy nochtans in die gewe-

om en by den boom,

door zijne aengenacmheid verquikt en met reuk
vervult. De Si ntl'en maken van deze
bloemen vele lekkernyen tot welluft
voor den mont en neus. Deze is de
zelf fle bloem ,dien, met limoen-zap
geweikt de Turken gebruiken om
hetpacrdcnhairteverven. Deze bomen gedogen gene andere bomen te

,

,

zins.

weer uit, en

om

de fchip breuk van vele
fchepen op diteiland rofCfz/jwofheveri'/^/jwrf.- volgens Martijn
betekent luiden van S'ma of Smefen) de
kaneel na Ormuz over zee te vervoeren, en wierd danvandacrna Alepbo
in Syrië en Griekenland te lande over

,

,

iten nietgroeit.

,

,

'

|

Zomw ijle quam eeti

vloot van vier honderd Sinekhefchepen, met een inlading van gout, zijde,
edele gefteenten, muskus, porcelein,

koper, aluin notc-muskact kruitnagelen en inzonderheid van kaneel,
,

j

,

,

|

(

indezeeboefemvanPcriien.

De koopluiden, zoo de zelve Boim
groeien ter plactfe daer zy groeien, getuigt, hebben de kaneel, (anders by
nochtetcrzelffterplacife daer ande- de Sinefen de fchors van den zoeten
boom geheten, ) Cina en Momum gere groeiden.
,

noemr,

Kruit xh.

van

S'ina,

ofTaiJJng.

noemt welk zoet en welriekend Si- van
,

neefch hout betekent.
In de landflreke Lipingfu des Landfchaps van Quetcheu , groeit zeker
kruit volkomen de hennip gelijk de
Sinefen noemen het Ko , en maken
een zeer
daer van zomer -kleden
treffelijke en gemakkelijke dragt des
:

,

:

zomers tegen de

Het

hitte.

groeit

ook in de landftreke Nankangfu des
Landfchaps van Kiangfu
Overvloedelijk groeit indezuider
Landfchappcn/«««J« Quangsi , Quantung Fokie» en op het eiland Huïnan
een boom , Fatiyaycu by de Sinefen gehecten, en by d''Oo{ler Indianen gemeenelijk Papayo , of by verkorting
Papay in Weft-Indiën byd'inwoonders Pinoguj^u , en by de Portugcfen
,

,

,

:

aldaer Mamoeira.
geeft boven uit den ftam zelf,
die zeer voosis.veele vruchten, ieder

Hy

grooter als een Pompoen en van binnen met root en zeer zoet merg zoo
week, dat het met een lepel kan uit ge;

,

ïi'
bladen

deflclfs

den ftam

,

of een ftuk van
wortelt

,

in d'aerde geftcken

,

zeer licht
en waft gezwint tot een
zeer hoogcn boom op.
,

Des jaers

honderd zes en
uit zaet een
boom Papayo voortgekomen. Dees
had een wirachtigeveezclige wortel,
twincigh

is

zcftien

te

Napels

met een witachtigc ftecl of ftam van
duim lang,een vinger dik.licht

achtien

witachtig voos , ront , niet ongelijk
dcnfteel vanden wondcr-boom.en op
,

een zelve wijze ingefncden, door de
Steden der afgcvalle bladen van onderen. De bladen hongcn by een lange fteel rontom den ftam, zijdchnx
fchuins
van het midden tot boven
aen den top waren aller wegen vier
of vijf duim breedt
gedeilt, gelijk
de vijge-bladcn in vijven; hoewel veel
,

:

,

dieper ingefneden

glat, bleek en vrogroen vielen alle des winters
door de koude af, en ging de ftam al-

lijk

:

:

lengs te gelijk met den wortel, einde,

lijk uit.

Dan men zou mogen twijfelen of

fchept worden.

,

verkoelend
delu(lvanbyflapen,zooveel
te zijn,
gegeten worden te benemen, en de

Zy worden gehouden
,

voortteeling te verhindereu.
Dikwils zictmen aen een zelven

boom bloemen , onrijpe en groene
vruchten, die in vorm van leliën uitbotten , en ook rijpe gcele.
Dees boom geeft (een vreemde
zake) geene takken ; maer alleen bladen aen den kruin , en krijgt aen den
ftam daer de bladen beginnen , witte
,

bloemen, en uit deze vruchten.
De vruchten hebben geenen gezetten tijdt des jaers om te rijven : waer
om men alle maenden eenige rijpe aen

boom vindt.
De vrucht wordt by de Sinefen Fan-

den

yaykó^H genoemt dat 'svruchtva» den
fanyay : want Hofu is vrucht gezeit:
en by de Portugefen Mamam dat 's
:

,

eenmamme

mamme

; wijl zy, gelijk
aen den boom hangt.
De vruchten en bladen, en zelfde
boom met vruchten ftaen zeer luftigh
in'toogh.
De boom komt voortuithetzaet
van zijne vrucht en uitdefcheuten,
die aen den wortel uitfchieten. Een
,

dees

boom de rechte

Papayo gewccft

zy

, wijl. volgens MichaclBoim,
de
Fanyay f u of Papayo de bladen alleen
aen den top ot kruin des ftams heeft;
en niet gelijk dees te Napels, van onderen, of van het midden tot bo venen.
,

,

Volgens berecht van Peter de Valby brieve aen Fabius Kolumna,
is de Papayo een boomachtigh gewas,
onzen vijgeboom van aenzien niet
ongelijk;' maer luftiger de vrucht onzegcmene meloen gelijk, eyvormig,
glat en groen van fchel, metgeenof
le

,

:

weinig zicnbare vorens het vlecfch
van binnen hoog oranje-verwig, van
fmack als een zoete oranje- appel,
maer een weinig kruidiger en aengenamer hetverfchzaetzwartachtig;
maergedroogtkaftani bruin, van dikte als het Koriander zaet
maer langwerpig endich rou. Het doorgcfneden merg is een weinighwitachtigh,
teiachtig, zoet van fmaek , gelijk oud
zaet van meloenen. De ftelen der
vruchten, noch onrijp geven melk,
gelijk de vijgen. De boom istakkig,
niet min dan de vijgeboom.
Dan ook dees Aï/jyö van detlaValle
:

:

;

,

Dd

^

fchijnt

,

Befchryving des Reher rijks

ai4
fchijnt

met dien van Michacl Boym wel
'

niet over een te komen
fche gene takken hoeft

:

die gemenelljk groter zijn

ook

;

zijn de llelcn der bladen niet root,

wijldeSine
en do-ts ge-

maer groen. Het grootfte gedeelte is
;
takloos en ftact dies te lulliger. Het
zeid word takkig te zij n.
Ki/?o. N4den
van
draegt het geheel j.ier door vruchten
v'olüens ondervindingh
Hooggeleerden en zeer ervaren arts, en bloemen niet aen lange üclen;
itb.w.
maer aen den (lam zelfs, terplaetfe,
d.c Heer Willem Pifo.is tweederlei PagePiHoguacu
daer de Helen der bladen aen-zitten.
pay in IVefl- Indien, ^\d:\cï
De tloem is in grote dienvanhct
heten: een mannetje en wijtje. Het
mannetje groeit aller wegen in de bof- zweertjes kruit gelijk, beftaet uit vijf
fchen; maer zelden het wijf je, welkjin gele bladen, van reuk als de Mei-lede hoven gepoot, welig tiert. Het iien. Uit deflelfs midden fchicten de
mannetje fchict tot de hoogte van een vruchten ,d!C aen den (lam groeien
gemcine vrucht boom op: heeft een van fatfoen en grote als een kleine
asverwigen en gladden fchors- De Meloen en tieren zoo welig voort,
bladen fchieten over al rondom den dat zy om éiCn overvloet in geringe
Ham uit, die van de aerde tot halver waerdye zijn. D' onrijpe vrucht is
en geeft ingefneden,melk;
vvege der hoogte acndonds in jonge groen
bomen afgefneden worden de reft maer word in de lucht, onder het zant
aenftonts rijp en geel. Het
der helft tot boven toe met bladen be- geleid
of
zes
is
op
vleefch
blad
van binnen fmaekt gelijk
dekt gelaten. Ieder
zeven flucken ingefchaert, met zoo een Meloen ; maer geuriger. In het
veelinfnijdingcn, hangt aeneenron- mergs leggen veel granen, eyvormig,
de, holle enrosverwigc deel. Aen de zoo groot als Konacnder zaet van
takjes van de groote (leien groeien buiten rou; mufchverwig:vanfmaak
overtogen
veel lange en bleekgele bloemen,zon- gelijk onze water -kers
welk
achter
odun
vhes,
meteen
en
blinkend
derreuck, bcdaende uit vijf
ver gebogen bladen. Na defe volgen afgetrokken moet worden, indien
,

,•

[

:

;

j

'

,

,

:

,

j

;

:

:

't en zy de boom
zelden vruchten
verpoot is die ten minde drie jaren
moet oud zijn. Dies is valfch. het mannetje gene vrucht draegt:defgelijx het
vrouwtje niet , 't enzy het mannetje
daerbydaet aengeziende dagelixe

men

het zaet bewaren wil- Van bineen witte kern. De raeuwe
vruchten zijn wel ectbaer , maer gekookt by vleefch of koeken daervan

;

nen

,

zit

gebakken veel beter.
,

Uit ieder zaetfchiet binnen 'sjaers
een vruchtdragende boom; maer
duurt niet boven vier jaer. Eenvoornaer om laeg aen den voornoemden teken van het uicgaen is , wanneer
langen deel: is van fatfoen die van het deflelfs kruin van zelf verrot want
wijtje gelijk; maer langer, kleinder na deze verrotting gaet de gehele
en van buiten gcvoort gelijk een Pe- boom uit. De vrucht, ("choon wel bepoen : te weten, met vijf vorens in de reid, is wel van goede fmaek echter
lengte, en vijf on-diepe, omd'ander- niet van gen oechgoetvoedfel want
dc diepe. Heeft van binnen vleefch veel gegeten mackt loslijvigheid
en zaet als het wijfje maer zoo geel Maer het zap uit den zelvengeperd
en goct niet. De onrijpe vruchten ge- diit de buik-pijn, ontdaen uit hitte.
ven overvloedelijk wit zap. Het hout Een konzerf daer van gemackt doet
des booms is bros en week, word tot hetzelfde.
Het wijfje en niet het mannetje
fpel en verfcheiden gebruik uitgemelkhet
zelfde
fchijnt
de rechte Sineefche P.ipay of
liolt, en zit vol van
achtig zap welk een onaengenacme pjnyayfutcïijn. Zoojacob Bontgeen fcherpefmaek heeft en by de Bar- getuigt, groeit die gewas, 't zy men
het een kruit of hecder of boom wil
baren tegen de gebreken der huit
noemen, tot volkomen hoogte eens
ontdaen uit hitte, in gebruik is
Het wtouwtjc PiKoguafu isinftam booms want zoo week is de dam,
en bladen het mannetje gelijk; hoe- datiemand dien, hoewel dikwils eens
;

ervaernis het tegendeel leert.
De vrucht van het mannetje hangt

,

:

|

,

;

:

:

,

,

,

,

,

:

\

1

!

mans

i

van Siua,

'iTf

efTaifiitg.

voortbrengt. De rijpe vruchten zijn
een weinig root maer het vleefch van
binnen is in fmaek en gedaente onze
De rijping is in Hoi en
maer fchiet uit'^den ftam, tot de grote vijgen gelijk.
Oogftmaend.
ontrent van een kleine meloen en is
De vrucht, in 't Sineefch C/(?«^o,
de
onder
die ook in geel vleefch, welk
word
van d' Indianen en Portugefen
buitenftelchelleid, enbynain fmaek
kers Goyava genoemt. Zy dunkt den gegelijk. Het zaet fmaekt even als
nen die haer niet gewoon zijn , na
bomen
deze
of raket -zaet. Neven
weegluizen
te ftinken ; maer riekt
houden zich veeltijds kleine flangen,
nochtans in 'er daet fterk kruidig, en
Cohre de Capillo by de Portugefen geword zelfs van die genen daer na beheten zijn een vinger dik, een ellegeert , den welken zy in 't eerft fcheruch:
zwart van huit op de

eenen houw met
een zabel dwers kan door houwen.
De vrucht hangt nietaen de takken;

mans dye

dik

in

,

i

;

1

:

Vrucht
Ciiuko.

Michail
Bcym.

,

:

boog lang

,

zy eenzamentrekkende en verwarmende kracht

nen

bleek onder den buik. Wanneer zy
boos zijn, blazenze den bek op, geen
lijk de borrende kikvorflchen

en zeer dienftig is om den buikftoppen , en mage te verft erken binnen in leggen zeer veel en
rontachtige fteentjes waer uit de bomen voortkomen , hoewel het zelf fte
en gezwinder door een tak in d'aerde
geftoken gefchiet. Detakken geven
een zeer groten overvloet van vruchten en feer welriekende bladen,die gewreven een zware reuk geven, en tegen warme ziekte voor genees-middelen gehouden worden. De vrucht
word met een "anderen ndLcmPerain
't Portugees genoemt, d^i'speer, om
dat zy de gedaente van eene pere verheeft,

,

loop

Dus

brengen een dodelijk vergif uit.

de meeftefchryvers getuigen,

word dees boom geplant en komt
niet van zelf voort. Wat landaerd hy
noch in onbeflecht
gefchil, maer word by velen voor een
vreemdehng van Indien gehouden, en
van buiten daer in gebragt te zijn.
Nergens dan in Sina groeit de boom
en zeer edele vrucht, Snpim in 't Sineefch geheten. Zy is gout-geel en
purper-verwig groter dan een gemeine appel, en vertoont week en root
eigcntlijk

so>m SUt'*"

4^^"^'

is

te

:

verre ^o«/.

Zoo

te ftinken; dewijl

,

ftaet

,

,

vleefch.met een diergelijke fchil. Van
binnen leggen hier en daer eenige
(teentjes.

toont.
!

I

De gedroogde vrucht iseenEurojaren
pifche vijg zeer gelijk, kan veel
deSinefer
goet blijven. Zy word by
genees-midartfen veeltijds voor een
is in het Landfchap
del gebruikt
van QuantutiT in Lou , Sprokkel en
Lente-maend rijp ; maer in Xenfi en
=

Honan en andere Noorder Landfchappen in Zomer Hoi en Oogft-maend.
De boom, met deze vruchten bela-

In Indien is de vrucht in Slacht en
Winter- maend rijp , hoewel ook in
meeft al d'andere maenden in Sina,
in het Landfchap van ^^»/«»^,inZomeren Hoi-maend.
en
boo-,
Op het eiland Hiamxan onder Si- Boom
Malakka
na gelegen , in Makao , en in
l^tL.
groeit een boom en vrucht Giamho ge- Michaéi
:

!

\

j

,

van tweederlei flag want
men heeft in Indien rode witte en
geelachtige van reuk, als rozen. Het

heten hy
:

is

^"y"-

:

,

zoort heeft witte, het tweede
bleek-gele bloemen. De ftam en takden , geeft een zeer luftigh gezicht,
voor ken zijn afch-verwig de bladen zeer
die geftadigh bewaekt worden
fchoon, glat, een palm lang en drie
hetgevogelt.
De vrucht heeft de
breet.
Zeker hoge boom groeit in het vingeren
met wit dun,
grote van een peer
Landfchap van Quantung en op het eihalt zeer zoet en fpongiachtigh of voos
land Ainan, met bladen, die een
van fmaek tuftchen zoet en
menfch bedekken kunnen. Dit is vleefch
zuur: is zeer fchoon van aenzien en
wonderlijk aen dezen boom dat hy
geheel root, of geheel wit ; of ten
met d' eene helft des wortels in d' aer- of
deel root ten deel witachtig. Aen
de hangt, en aen het ander deel, boeen zclven tak zietmen te gelijk bloeven d'aerde, te gelijk rode bloemen
men groene en rijpe vruchten. Deze
en vruchten onze vijgen zeer gelijk,
eerfte

:

,

,

,

,

,

,

,

zijn

f

•

Befchryving des Keizer rijks

zi6
Zijn zeer verkoelend

waer over zy ten geven.

:

j

'm zeer grote hitte de dorft zeer treffelijk leflchen.

By

d'

De rijpe Vruchten zijn van

velerlei kleure

}

Indianen word

:

zommige groen

,

dere geel , andere root of, zoo andere fchryven, groenachtig geel, en
:

van de vrucht een konzerfgemaekt,
zeer dicnftig tegen de koortfc en

den groene root ja dikwilsaen
een zclven boom.
Van binnen zit een bittere kern in
een herde en ruige fchil, zoo groot,
Giamho twee kernen, of veel meer een, als een ekel of amandel. Menviat'er
in twee verdeilt. Het vleefch van de ook zonder (tenen. Het vleefch van
gele is zeer zoet en voos. De rode de rijpe is geel en purper- vcrwig, en
zijn in Indien in Slacht en Winter- overtreft in zoet en geurighcid van
maent* maer de gele on zommige fmaek al andre vruchten. Ecnige houplaetfen in Lente, op zommige in den deze vrucht voor de fmakelijkfte
vande gehele wereld. Zy zijn in GrasHoimaentrijp.
geelachtigh
enBloei-maentrijp, en blijven tot in
De Pipa is een vrucht
groen, wanneerzy rijpis zeer zoet Slacht maent goet.
De boom volgens Garcias , daer
van fmaek, alsonzepruimen , enbebinnen
aen
van
deze vrucht groeit, is den PeervÜes
dekt met een gelijk
-rond
boom gelijk , zeer hoog en takkigh.
leid een doorgaens vaft en ai
Iteentje.
Zy word gemeenelijk in De bladen zijn huits-gewijze dun.
Sprokkel en Lentemaent rijp geplukt, zomtijdstien duim langen drie breet.
De boom heeft zeer fraeie bladenen met een dikke zenuwe in 'tmidden
bloemen, en geeft een lullig gezicht, doorlopen.
Garzias heeft een boom gehad , die
De vrucht Tata heeft een groene en
binnen
tweemael vruchten in een zelvenjaer
Pij nappcls-gewijze fchil: van
waterig vleefch, zo wit als fneeu; ver- jvoortbragt, te weten, in Bloei en in
bergende in vele huisjes vafte en fwar- Oogft- maent. Deze vrucht is kout
te llecntjes.Hoe de vrucht groter,hoe en vochtig.
Uit d' onrijpe vruchten word een
zy beter en dierder gehouden word.
De boom groeit voornamelijk op konzerfgemaekt :zy worden ook inMalacca ; maer is van daer na Sina gezouten en met rijs en water geovergebragt, daerzy welig tiert. Op kookt. D' onzen, op hun weerom reizommige plaetfen is de vrucht in ze van Indien, gebruikenze in plaets
WijnenSlacht-maent op zommige van Komkommers ofAgurkjes inpekei ingeleid. d'Indianen worden gein Sprokkel en Lente-maent rijp.
De vrucht iWd'w/^o by de Sinefen , en houden haer heet van temper te zijn,
by d' Indianen M^»^df en bydeTur- engalligekoortfent'ontfteken,maer
ken>^w/^ogenoemt, groeit allermeeft zijn veel meer vochtig en verkoelend.
Degebrandeflenen doden de wurovcrvloedelijkindeZuidergeweften
men der mage , en verftrekken ook
\3ii\ Sina. In Indien heeftmen velerlei
flag. De grootfte zijn twee, zomtijds een datelijkgenees-middel tegen den
drie pont zwacr inzonderheid zo zy buikloop. De verfche kern dood de
groeien aen den tak van ccmn boom, wurmen desbuiksjmiflchien om haer
geënt op ecncn Ceder-boom , van bitterheid.
Volgens Akofla, word de vrucht op
wiens vrucht zy zeer cierlijkdereuk
fchijvengefneden,offonderwijn,of|in
en fchobbige fchil ontleent.
D' entinsï op ftammen of takken wijn te weike geleid gegeten. Zy wort
van andere bomen gofchiet niet ge- ook in zuiker geleid, om des te beter
maer flechts een af- te bewaren , en by wijlen in het midlijk in Europe
gefneden tak van den Manga boom, den geopent met een mefch , verword aen de tak van een anderen fche genber, knooplook, mofter-zaet,
boom gebonden , en met klei toe zout met oli en cdikgeftroit of word
gefmeert waer door de takken met met rijs gegeten , of gelijk ingeleide
der tijdt te zamen groeien en vruch- olyven. Zy groeit op vele plaetfen in
uit

:

ziekten uitgalleontftaen
In plaets van zaet leid van binnen
hoewel in de gele
een ronde kern
,

:

|

Vrucht
Tifa.

'

:

,

)

:

j

[

i

Vrucht

|

rat».

1

^

\

\

j

j

:

Vrucht

Manko.

,

j

I

\

:

:

\

'

soym.

an-

,

:

;

Indien

sauhin.

^N
"'^^
,.

van

Sifta, ofTaiJing,
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Indien, AsinMalahaer , Goa , Zurat-\ binnen. Onderde katoenleitkngwerte, ï alagate , Bengale, Pegu &n:iX\ói&TQ. pig.ayachtig en witzaet, van fmaek
\

de befte word gehouden, als een Amandel of Pijn-appel. Men
die in Ormuz groeit naeft deze, die in houd 't katoen den ouden niet bekent
zygeweeft. Een ander gewas, welk
Zuratte : de derde in Balagate
ook katoen geeft ;maer booms-wijze
het
Mangam
op
welk
Een vrucht
eiland/ji^^igroeitjhoewel eenandere op-fchiet en gladder bladen heeft,
miflchien van deze M^»^^i,befchrijft groeit in Egypten en Arabien , daer
Jakob Bont. Deze word by de Java- het by d'Egyptenaers Gottnel Sjegiar
nen hoger geacht dan eenig tegen- genoemtword.Teweten,he.t rijft met
zijnen ftam en houtige enherdetakgift in de hele wereld ; 't zy Lapis Beken,tot de hoogte van tien ellebogen.
groot,
Zyiszoo
anders.
zoar, of iet
De bladen hangen aen violetverwials een kokes noot: dicht aen malkandre gefloten, zoo lang zy onrijp is; ge ftelen, en zijn, gekomen tot volflamaer fpringt rijp geworden van mal- gen wafdom, verdeilt door vijf diepe
kandre en berft. Van binnen leid zaet, infn ij dingen waer o nder de twee onin wol befloten;welk lichtelik,'t en zy derfte en de bovenfte en langfte, met
tijdelijk gageflagen, door de wint ver- aenwas van een klein blaetje, vergroot
ftroit word. Zoo dier is deze vrucht. zijn. De vrucht is byna van een zelve
dat zy naulix met geit te betalen is. fatfoen;hoewel groter, met bruin zaet

Dan voor

!

:

,

[

1

1

,

.

,

,

:

,

!

Wijders de delen boven van malkandre afgeweken zitten onder zoo vaft
aen den bodem, dat defterkfteman
die van malkandre niet kan fcheuren.
Aen veel oorden in Sina groeit ook
katoen of boomwol , hoewel zonderling overvloedelijk door het ganfch
LandfchapvanA^J»/f/»^.jainzulkeen
meenigte ontrent de Stadt Xangchai,
dat dezelve, neven haere onderhorige
dorpen.tweehondert katoen wevers
gezeid word te hebben zulx de katoen-wevery aldaer een genoegzame
hooft-neringderSinefenis.Menzeid
het zaet eerft voor vijfhonderd jaren
uit andere geweftenin Sina over ge

van binnen. Uit deze boom-katoen
worden in Arabien de zeer fij ne kleden gemaekt, diezy6'f//^ noemen.

,

,

De

landftrekc Cbucheufu heeft on-

F>i»-l>emm.

trent de fteile en kommerlijkeplaet-

inzonderheid wouden en boffchen met aeloude pijnbomen , dienftig voor de Sinefen, tot den huis en
fcheeps-bou. Men zeid by de Stadt cm*
'""*'
Sunghiang dat 's aerde derpiJM-homen,
zulke zware bomen gevonden worden, dat tachtig man dezelve niet omvademen kunnen: ja ook zijn,dieacht
en dertigh man binnen de holligheid

fen

i»-^

,

'

:

bragt te zijn. Het kruit of heefter.daer
aen dekatoenin.S/«.igroeit,fchietmet

;

des ftamskunnen verbergen.
In de landftreke Cbucheufu des Land- Bxmhon
""'
fchaps van Chekiang groeit in den vliet
/.«y^w,

'\

by de Stadt K/»gn/ng,grox.chof-

een houtachtige fteel van anderhalve 'fchen met riet, C/70 met een algemeiof twee voet, en bedekt met een don- nen naem by de Sinefen geheten,
ker rode en rouwe fchors naer om (want daer is zeer velerlei flag) en by
hoog, en verdeilt zich inverfcheide jd' Indianen Mamlu, daerdePortuge
van
korte takken. De bladen zijn die van fen Bamhu en d' onzen Bamboes
Hcteenisklein,het
hebben.
den wijngaert gelijk, rou verdeilt in gefmeet
fchier 200
drien en hangen aen ruige ftelen van ander groot hoewel alle
twee
twee of drie duim lang. De bloeflTem of hert alsyzer en dikwils over de
bloem is dien van de maluwe of kees- en drie fpan onder dik, of ontrent een
van zulk
jeskruitgelijk.en eindigt in ontallijke mans dye:javintmeneenige
dezelve
Safraen gele, of (zoo andere willen,) een dikte, dat d'Indiancn van
dezelve uit
blaeuwachtig of in 't midden purper- fchuitjes maken, zonder
verwige ftijlen. Nae den bloem vol- tehollen;maerfpouwendiem'tmidaen wedergen ronde vruchten,zoo groot als een den door, en laten flechts
ot
geleden
kleine appel, die, by rijpingjn twee of zijde twee van d' onderfte
.

!

,

;

,

,

!

'

I

j

drie fcherpe kielen fterswijze van elk-

andtegapen,met de witte katoen van

\

!

affcheitfelen blijven.

zit

Op

ieder eind

en
een Indiaen met naektelijve,

Befchryvïng des Keizerrijhs

2ii
een riem in ieder hand,

waermeezy

beflagen:2eerbequaemisditriet,wijl
het van natuur doorboort is, tot water-goten of buifcn
en zonderling
heerlijk en treffelijk, om zijne lichtigheid rechte dikte en vaftigheid , tot
verrekijkers; behalve veel duizenderlei andergebruik.Het is ook in Indien
ingrootgebruik,voorftokkcn,totondcrfteunfel van het peper-gewas te
dienen, die nevens dezelve in d'aerde
geftoken worden. By de Sinefcn ge-

\

deze fchuitjes vaerdig en gezwint,
ook tegen droom op weten voort te
van de dikfte deelen dezes
drijven
riets worden vaten gemaekt, om daer
in koopwaren, en water,op langduurige reizen te verbergen. Het liout is

,

,

:

,

,

ontrent drie vinger dik.

De

kleinfte

roede hoog

:

by wijle zijn een halve

,

de grote veel hoger,waer

om zyniet^t' onrecht, byeenigen,bo'
men genoemt worden:

gelijk Garcias

,

j

j

Ichietookdegemeenekaftijdingmet
deze rieten, in plaetsvan roeden.

dezelve by ctn^n populier
Het verfch afgefneden riet in brant
Andere zijn groen, andere pek zwart,
vanftamenhout; en deze laefte mee- geftoken, zweet een water uit, gelijk
welk zeer by
ren deels mafHjf, diedePortugefenin meeft al ander hout
Indien Bamhu Macho noemen, dat 's d'artfenin Sina begeert is want het
mannetjes iS^w/^öfj.hoevveldezelaefte zei ve gedronken drijft het bloet, 't zy
niet in 5i».7,maer inindiën groeien. Zy verrot, of door vallen of ftoten buiten
groeien op broekige plaetfen,fchieten d'aederen geraekt ten hchaem uit.
rechtop, hoewel by wijle door kunft De jonge Bamboes-rieten zijn opgeomgebogen, omdestebequamertot vult met een licht, fpongiachtig,en nat
hetgebruikvanPalakijnsofdraeg-ze- merg, diebyhetgraeuvv,omdehefetels te dienen. Zy beftaenvanonde- iijkhcid vanfmaek, zeer gretig uitgeren tot bovenen uit knopen of gele- zogen worden. De tengere en nieu
den, over de lengte van de palm van uitgefchoten loten eer het riet blagelijkt.

[

i

,

!

:

;

j

i

,

|

|

i

,

eenhantvanelkandreafgelegen:waer
uit eeniger mate rechte takken fchie-

~
Zoo

MamifA. ten.
rom.p. iS^.

Pifo getuigt, groeit

(^i'éntweederlei

(

den

1

keiijk

zijn zeer fappigh en fma-

.

De

Sinefcn koken deze by

vleefch,totfpijze, gelijkraj enofaer-

inln•

Mamiuoi Bamhu.-het

worden ook het geheel
door in eek bewaert tot een faus
of toe - fpijze voor een lekkernye,
even als hier te lande de agurkjes.
tjefokken, ja

een klein hoewel van binnen meer
gevult: het ander groter en minder gevult welk in hoogte en vaftigheid al
ander riet overtreft. De bladen zijn

jaer

;

,

,

:

De

zelve loten zijn

ook inindiën

by vreemdelingen eningeboornenin
wijl zy het grootfte ge-

die van den olijf-boom gelijk maer
veel langer; zittendezomtijds eenal;

grote waerde

,

,

deelte van het beruchte Artzeny-ge-

:

recht Achar uitmaken,welk in Europe,

leen zomtijds twee tegen elkandre
over geven een zeer vermakelijk gezicht, eenfdeels om haer langwerpig
fatfoen in vorm van zweertjes kruit,
met d' einden een weinig gekromt en
omgebogen ; eenfdeels om haer geduurigegroente het geheel jaer door.
Dan fchoon dit riet yzerhert is, het
kan evenwel op zeer dunne draden.en
als op vhezen door hantgau we luiden
gcfpleten worden waer van de Sine-

derwaert ovcrgebragt voor een lekkernye gehouden word. Maer wanneer deze loten groot en oud geworden zijn, verandert het lichaem, kleur,
fmaek en kracht van de befloten vogt,
(gelijk men in d'oudc kokosnoten fiet
gefchieden) en word allengs na buiten
uitgedreven ftolt nevens de geleden,
door kracht der Zonne, en word hert,
gelijk wittepuim-fteen
neemt aenzijne
natuurlijke
ftonts berooft van
zoetigheid, een byzondre fmaek met
een weinig famentrekking aen, in maniere van gebrande elpenbeen. Deze
uitgedreven en verherde vocht word
by d'Indianen Sacarmamhu , en by de
Perfianen (sn Arabiers Tahaxir gehe,

,

Martij».

,

krijgt

:

:

fcn matraflcn, korven, kasjes kannen
endiergelijke dingen zeer behendigh
vlechten. Zy maken van dit riet met'
kleine moeite ook hun huizen,inzonderheid de boeren ten platten lande ;
en de ftijlen aen kleine huizen.
Van het dunfte riet worden pieken
,

1

,

j

{

en fpietfen gcmaekt,cn voor met yzer
'

:

,

,

ten,

Bfi.

:

van S/^a, ofTaifing.
ten, diehoeIichter,vvitter en gladder,

'

maer hoe oneffèn'er
en afchverwiger zy word, hoe flcchter
zy gehouden word.
Dan zeer zelden word dit zeer edele genees - middel S.rcar Mamhu, op

hoe

treffelijker

;
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duim dikker: hoe groot
dezegehele rieten gewceft zijn T kan
uit de Itukken giiïing gemaekt worde.
groter,en drie

In Sinagtotw.

ook op veel

plaetfen,

na 't zuide, zuiker-riet inzonderheid
in de landtftreke Tungchuenfu des
Landfchaps van Suchuen.-waei uit zeer
veel en trefTclijkezuikcrgeperfl: wort.
En fchoon by deSinefen ai over lang
van ouds het zuiker-riet gegroeit
,

,

aenzeegelege plaetfen in Indien geinzonderheid uit tweederlei
eerftelijk, wijl fchoon al het
reden
Bamboes -riet in den beginne door
een zoete vocht opgezwollen is zoo heeft, zoo willen zy evenwel uit het
komt nochtans deze vocht, gewoon zelve geen zuiker te trekken maer
te flollcn aen de geleden , niet in al zeidmen zy die kunft namaels van zehet riet
nochte op alle plaetfen te keren Indiaenfchen oiTer-paep geleert
voorfchijn ; maer word, na de kracht hebben. Want als delTelfs ezel , daer
der Zonne en aert des lands , over- hy opzat in een riet- akker gelopen
vloedelijkofniet voortgebracht ge- was en d' eigenaet des akkers dien
lijk kenbaer is
dat op de kuil van vaft hield, tot vergoeding van fchade,
Malabaer en Koromanclel gQÏchxcx..
leerde dees hem, om zijnen ezel weer
Ten tweede,zoo is het by d' Arabi- te hebben, de kunft van zuiker uit het
fche artfen en Brachmannenzeerge- riet te koken.
In hetLandfchapvan Quaftfung en
vvilt,en word zeer dier van de Koningjes gekocht, onder welker gebiet deze op meer andere plaetfen in S/»a groeit
Bamboes-rieten, met Sacar , groeien. zekere Sineefche roze die alle daegs
Volgens getuigen van Garcias en Lin- tweemael van klcure verandert want
fchoten wort deze Sacar Maml>u,(met- nu is zy geheel purper , en word dan
tegenftaendedeprijze, nadevrucht- weer volkomen geheel wit.Zy is zonbaerheit des jaers.hoog en laeg loopt,) der reuk, en groeit op een boomtje.
in Arabien gemeenelijk tegen zilver
De Jefuit Kircher geeft over het
opgewogen, uit oorzake voorname- veranderen der kleure, in deze roze,
lijk, wijl d' Indifche, Arabifche, Moorde volgende verklaringe
fche, Perfiaenlche en Turkfche artfen,
Zoo men d' oorzake bier afivil onderen d' ervaerendheid haer deugt tegen zoeken, men zal bevinden {zoo gijfen mag
uit en inwendige hitte en ontftekin- plaets hebben) geen andere te zijn , dan
gen,defgelijx tegen koortfen en bloet- de temper en voetjel des bloems en de
d'

bruikt

z/^itr'"'"'

:

:

•

,

;

,

,

:

,

,

,

:

gangen,uit galontftaen, eenftemmehik getuigen; 'tzy met nat of anders
ingegeven. Zelfs d'Indianen gebruiken
het tegen de koude pis
zaetvloeing
en bloetftorting, en achten den onzen
een groten deucht te doen met het
byzetten van deze Tahaxir of Sacar
Mamhu
diergelijkc gebreken. In
't kort het Tahaxir word zeer hoog by
de Perfianen en Arabiers geacht.
In dcgalderye van de kruit tuinder
Hoge fchool, te Leiden, zietmen twee
zulke rieten ,aen beide einden afgebroken en gebragt des jaers zeftien
honderd en een uit Oofl-Indien. Het
kleinfte is ontrent zes en twintig voet
lang", onderfcheiden met negen en
twintig geleden:dik onder in den omtrek zeventien duim en boven veer.
tien Het grootfte is anderhalve voet

verfcbeide gefteltems des lucht s.

Dewijl dan de roos van een vochtige
temper is , zoo word zy hier door des
nachts in haeren natuurlijken Jlaet wit;
maer des daeghs geraekt door de brandende hitte der Zonne, jaeght zydegeeflenvan hetArmoniafch zout na d'uitterJie delen des bloems; door welker damp
en ivaejfem zygeverft en aenjlonds pur-

,

,

,

,

m

,

KIm.

perachtig word.

het allengs

vervliegen der geejten, door ft over ma.,
tige hitte der Zonne , kan de bloem tot
de witheid van zijnenvorigen glans niet
gebragt worden , tot dat, met het van
nieus optrekken der geeflen van het Ar'

,

,

Maer met

\

moniajch zout , de bloem eindelijk purper

geverft word. Eindelijk,by weggnen van
'de hitte der zonne , qelijk degeejlen dan
krijgt
niet meer opgetrokken worden
,

ook de bloem zijne vorige witheid weer.

Kirch.chin.
^'
'
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Zoo iemand ervaerms 'van deze zake]
tvil doen
die neeme een Viool of Roze
van Damas , en herookze met Armenifch
zout, met verwondering zal by de witte
Roze in een purf ure en eindelijk in een

Vrankrijk uit tle kcriïèn appelen en
peren de cy ter drank. Zy bijft, binnen '^ huis opgehangen , een rontjaer
,

,

,

|

j

goet.

Zoo Garcias getuigt, is deze vrucht

,

gele en witte zien veranderen

:

by d' Indianen in grote waerde, en almet lereerft uit Malakka daer zy over-

ten te-

een rode Viool en Roze ,
zwavel gerookt een witte kleure aenneemen : }a men heeft ook een nacht Viool,

gendele

,

,

vloedelijk groeit, voor weinigh jaren

,

derwaerd overgcbragt. Zy heeft de
grote van een ganfeey, of is een weinig groter, bleek purper van verruwe,
en zeer fchoon van reuk, als een roze.
reuk
Wijders, het hoov[\i]tjamlos zelf,
aengename
nachts een zeer edele en
volgens den zelven Garcias groeit
geeft. Dus verre Kircher.
tUra Ub. 4,
Joannes Baptift Ferrarius bcfchrijft tot de grote van eenen pruim-boom,
f. 6.
f 474 wijdloopigh zekere Sineefche roze, heeft bladen , die grote gelijkenis met
by d'inwoonders {uyo}oy andere d' In- het fcherp van een grote lancie hebdiaenfche en Japanfche Maluwe ge- ben, en groen en lullig in 't oog zijn.
noemt ; die by den zelven Ferrarius De bloem is root , zeer welriekend,
uitzaet gebragt uit Weft-Indiën, te en zuur van fmaek.
De boom fchiet met vafte wortelen
Rome voortgekomen is Zy is melkdienadeverfcheide ojfrijzing en daling
der Zonne , verjcheide kleure aenneemt,
en des daegs zonder reuk ts ; maer des

\

,

,

verwig

:

word daer na wit en
dan

eindelijk purper en gaet

Indien

is

zy op eenen dagh

,

ind'aerde,en is zeer vruchtbaer: want
na het vierde jaer geeft hy vruchten:

root,

uit.

In

en niet flechts eenmael 's jaers gelijk

(en leeft

,

flechrs eenen eenigen dag) des mor
genSjWit: des middags, bloet-root,des|
nachts, purper-verwig
Het Landfchap van Quantung geeft
Vruchten
Jamboes <>ƒ byzonderlijkzckcre vruchtcn gehe,
^omfeiPortude
by
Tencu,
Sinefen
j^
^^^
j^^
tnoes.
ïalrni. in
gefen met een gebroken naem Jambos
j

1

Linfchot.

(ende hoorn Jamieiro,) by deMala-

fchier meeft al de bomen

;

maer

krijgt

veelmaelallejaers nieuwe vruchten
Men vind tvveederleiflag van deze
bomen , elkandre zeer gelijk hoewel
met vruchten van eenigverfchil die
,

,

beide niet alleen in fatfoen en geftalte;
maer ook in grote onzen Europer appel-boom verbeelden. De boom ver-

baren en Kznarijns Jamiali , by d'In- eifcht geen queking noch byzondedianen Tufa, by de Perfianen en Ara- ren aert van gront, maer komt op vele
by de Turken v/Zw^i' plaetfen in Indien door kunfl: of van
biers Tufat
en by de Hollanders Pompelmoes, zelf zoo gelukkelijk voort dat hy
Zy groeien aen doorn-bomen, gelijk dik wils voor het vijfde jaer vruchten
tgcen watzekde Limoenen, maer die groter zijn, draegt , en fchiet
dan de Limoen bomen Debloemof zaems in Indien is diep wortels in
bloeflem is ook dien van den Li- d'aerde. Hy word gczeid uit het pemoen-boom zeer gelijk wit , zeer pertijk Malakka, om zijn welriekendwaer uit ook een heid van bloemen en zoetheid van
liefelijk van reuk
zeer welriekend water do orden helm vruchten, na alle verre gelegegewegetrokken word. Ook overtreffen de ften overgcbragt te zijn Het is een
vruchten al d' allergrootfte Limoe- brede, takkige en lommerrijke boom,
nen zeer verre in grote , wijl die zoo met een asverwigen en effen fchors,
groot en dikwils groter als een men- en bros hout. De bladen zijn in grote
fchen hooft zijn. De fchil is die van die van den pruim-boom gelijk ; op
de gulde appelen in kleur gelijk het heteindfpits'er van buiten donker,
merg of vleefch van binnen rootach- van binnen bleek groen met een
tig en zoet vermengt met eenige eenige rechte zenuwe en vele fchuine
zuurte , van fmaek gelijk een druif, aederen in 'c midden. De bloemen
die niet volkomen rijp is : zulxuit de zijn van reuk en kleur, als een roos;
zelve veeltijds ook een vocht geperft maer meer gefchakecrt met veel zeer
word , om te drinken , even als in fraeie blinkende ftijlen in het midden
,

;

j

,

,

j

,

:

:

,

:

:

:

,

,

,

of

GuUeim
viCon.Mant.

,

'

van Sina,
ofnavel, die door zijne wijnigefmaek
het voorfpcl, zoo te zeggen, van de
vrucht zelve maken want het mergh

fmaek: zulx

in geheel Europe geen
beter vruchten van dit flag gevonden

j

De guldeen dikke fchil laet
hatr zeer licht af fchillcn
dcfgelijx
word het merg of vleefch gelegen en
onderfcheidentuflchen vliezen, even
licht op ftukken ontlcet. D'inwoonders leggen de zelve vruchten eerft

worden.

'

:

van de vrucht is zappig, week, en geurig van reuke en fmaek. Zoo Garcias
wiljZijn'cr verfcheide foorten van deze vruchten: andere zijn groot hoog
rootvanverruwe, vanfatfoenengrote,als een kleine queeappel, en overdekt met een zeer dunne en blinkende fchil, zonder fchier iet fteenigs van
binnen te hebben: andere zijn kleinder, bleek purper, met een platten,
langwerpigen en witachtigen Heen!

;

,

i

,

geperft

,

^

luiden; maerookuithcemfchen.
Door geheel 6"/«^ word in ftilftaen-

zijn,

door hun zeer

,

,

i

fchone verfcheidenheid van bloemen
en vruchten, by den vreemdeling tot felfsvruchten,I/«i/ögeheten,groeien
groot verwondering, niet alleen om in meenigte onder water aen de ftehun acngenaem en luflig gezicht ; len hebben de gedaente fchier van
maer inzonderheid omdegeduurige mink-yzers, en zijn aller wegen ververandering van bloemen en vruch- heven, in vorm van een driekantige
ten naerdien, terwijl d' eene helft des piramide. De fchil is groen en dik, aen
booms van bladen en bloemen ont- de hoeken root, maer word zwart in
bloot is, het ander deel met rijpe en het drogen. De kern of het binnenfte
onrijpe vruchten zoo lang beladen en is zeer wit, van fmaek als een kaüanie,
verciertblijft,ter tijd toe 't ander weer hoewel twee of driemael zoo groot.
HetMeir Talo , gelegen in de vijfde
bladen gekregen heeft zulx men geduurig in den zelven het Lente en landftreke Xuntefu des Landfchaps
van Peking is zonderling vcrmaert
Herfft-faifoen geniet.
De bloemen en vruchten Jamlos door deze vruchten.
IndeZuiderLandfchappen \3inSi.vrncht Babevochtigen en verkoelen zijn zeer
welriekend en hierom by al d' India- na, en inzonderheid in het Landfchap "^""^ "f
nen onder de voornaemfte Ickker- Quekheu , by de kleine Stadt Pugan
nyen geacht defgelijx doorgaends groeit zekere vrucht Pacyao by deSivan zeer groot gebruik in d' artzeny e: nefen geheten , by de Malabaren en
want de rauwe vruchten en bloemen Malaïzen Palan by de Javanen Piein zuiker ingeleid, worden mét groot \fang oi Pyjang, by de Brazilianen in
voordeel in hete ziekten gebruikt; Weft-Indicn.8j«.7»d;;,byd' Arabieren
wijl zy door de zappige koude de inEgypten Mi7«c, byeenigeinEuro"^
"
pe Indiaenfche vygen en Adams apdorft in de koortfen leifchen en de Ie
pelen, wijl, volgens fchry ven van zevendigegeeftenverfterken.
keren Franciskaner Monnik deze
en
Chivencheufu
landftreke
In de
vruchten d' Appelen zijn, die Adam
FoChangcheufu des Landfchaps van
kten komen overvloedelijk zeer tref in het Paradijs zou gegeten , en met
die zeer
die in de bladen van het gewas
felijkc gulde appelen voort
zijne
bedekt
zijn
naektheid
Eugroot
grootfte
zwaerte en grote van de
roper niet verfchillen maer overtref- hebben.
De boom , of liever heefier of kruit
fen haer alle zeer verre in reuk zoete
deze vrucht, is volgens Akofta,
van
Ookverfchiltdeboom
enluftigheid.
en groeit
niet veel van den Europifchen maer een lullig en fraei gewas
ishemfchier gelijk: hoewel de vrucht met zijnen (tam tot de hooghtevan
hierin van de Sineefche , wijl deze achtien en twintigh palmen en tot
volkomen een moskeljaet de dikte van een mans dyc, die uit de
gegeten
zoo wel in reuk , als zamen- voeging van vele fchillcn of
druif gelijkt
j

,

,

j

|

;

:

,

:

,

:

,

,

j

'

'

Gulde
fttcn.

I

Vriichten

de wateren zeker gewas gezait vi'elk ^-'" -"'
fmalle bladen heeft
die boven op
't water zeer verre voortkruipen. Def-

j

Deze bomen

met fchil met aftuflchen twee

planken in zuiker , en bevvaercnze
een geheel ront jaer ja verzorgen van
deze lekkcrnye niet alleen hun lands-

'

van binnen.
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ofTaiJiftg.

'

,

,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

;

i

Ee

:?

Ichor-

;

,:
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fchorfen beftaet , dicht op elkandre
gelegen. Ofgrocit tot de hoogte van

een Granaet-boom zonder takken:
want het verfpreid zijne bladcn.geUjk
,

riet.

Zoo Boym

fchrijft, is

de ftam

dik, ront en groen; nietvaflof mafTijf ( want hy zwelt van waterachtige
vochtigheid) maer fchijnt uit dikke
t'zameri omgerolde bladen te beftaen

de bladen zijn negen palmen lang
twee en een halve breet of, volgens
Alpinus , zes of zeven ellen lang en

uit

de fcheutcn die nevens den wor
,

teluitfchieten.Gcmecnelijkiseentak
met vruchten in zes macnden rijp.
Dezelve vruchten.zoo rijp geworden
aen den boom zelf en aen ó-cn tak,
zijn veel zoeter

hebben een geele
met week, zoet wit en welriekend vleefch in fmaek d' aerdbezien
fchil

,

,

,

,

niet ongelijk, die in zuiker ingeleid
zijn.

De vrucht , in de brete doorgefncden vertoont een diergelijk kruis,
ontrent twee breet zulx een eenig welk een pompoen verheelt.
De Siblat een gehelen menfch in de zon be- nefen laten dikwils
d' afgefneden takfchaduwen en bedekken kan , ja ook ken met de groene en herde of
onrijrontom bewinden.
pe vruchten , door het ophangen in
De jonge bladen breiden zich aen- huis of onder de rijs te fteken , rijp
ftonds in lengte en hoogte uit zijn, worden: waerdoorzymurruw,
geel
na de wijze van Indiaenfchriet, cerft en fniakelijk worden.
te zamen gerolt
maer ontvouwen
Zomtijds leggenze op ieder tak
zichdaerna allengs: doorlopen met met vruchten kalk, tot vroeger
rijpeen tamelijk dikke en fterke zenuwe making.
in de lengte (fcheuren des niet tegenDe gczode vruchten, of in honig
ftaende hchtelijk aen de kanten, door of zuiker gekookt
en daer na ge,
het ilingeren van de wint ) en ter we- droogt zijn dienftig
,
tegen fluimach:

,

,

:

Vefiing 'm

Alfm

:

:

,

,

,

der-zijde doorfpreid

met veel fchuin-

tige lichamen.
aederen boven donker en onder
De vrucht zelf word een geheel
bleek groen.Uit den top dezes booms jaer in de Zuider
Landfchappen van
fchiet gelijk zeker fteei met een rift >S"/«j
gevonden ; wantin de Noorder
van rosverwige bloemen, in vorm van geeft het gewas
wel grote bladen
fe

:

eenpijn-appel ieder bloem is groter,
dan een tulp of Icli Narcis maer ront
of ay-ront, enyzerroeft of rosverwig.
Brengt daer na een eenigen tak voort,
van een mans arm dik, enverdeiltin
veel knopen ofgeleden aen ieder der
welke tien of veertien vygen hangen;
zulx deze tak by wijle met honderd
of^twee honderd vijgen Jjeladcn^is.

maer gene vruchten want fchoon
zy zesmaendentot haer voortbrenging en rijping van noden heeft, zoo
kan zy evenwel ieder maent, wijl zy
gene gezette maenden of genen ge-

:

:

;

,

:

Of zoo Boym,
,

uit het

,

!

^^-- der
^midden

;

,

:

doorgefchiet dat in een zelve maend
de vrucht opd'eene plaetsrijpis, en
iQt ïdïdiQt ii)hQi(Q

bladen fchiet een eenigetak, tegelijk

met bloemen

zetten tijd desjaer vereifcht,voortgebragt en rijp gemaekt worden waer

die allengs tot vijgen

opgroeien ten getale zomtijds over
deduizcnt aen een eenigen tak; zulx
een man gcnoech aen de zelve te dragen heeft.Zommige vijgen zijn klein:
andere groter, dan een duim, en palm
,

,

:

vaneenhant, nagelangvan de grote
ol kleinheid der takken, daer zyaen-

'

j

groeien

,

Jloym,

De boom geeft flechts eenmael des
jaers een tak

met bloemen, en uit den
zelven daer na vruchten. Hy word
voortgeplant uit het zaet van de
vrucht zomtijds, en veel gezwinder,
:

ttn^ndet hoorn.

een tak met bloemen voortbrengt, en
een ander aldaer zijn bladen begint
t'ontvouwen en uit te fchieten.
Zoo een tak afgefneden of een
vrucht van dien afgeplukt word, dezelf fte boom zal geen anderen tak of
vrucht meer voortbrengen dies verdort hy en worduitgeroeit, ofafgefneden.totvoedfel der olifanten inlndien. Dit gewas zoo velen willen, is
van een zuiker -riet voortgekomen.
ge-ent op de wortel van zeker ander
gewas, Ao/öX'^/<? geheten, in Egypten
gemein. En in 'er daet men ziet daer
inhet wezen van beide: want de bladen

\

Alpiniu.

M

'VJM Sina, ofTaifmiT^.

den hebben de lengte van 't

fuikerriet,

en:de brete;van Kolokafe. Het is altijds
groen , en verlieft noit zijne bladen.
Het gemeen gevoelen is dat uit
,

het montje des bloems ten behoorlij,

22:

en onfmakelijkcr. Zoo Martijn
word de Jaka voor de grootfte
vrucht van de gehele wereld gehouden. De rijpe geven een geurige reuk.
Zijn van binnen in de lengte doorgefneden wit, en met dicht vleefch
opgevult, en gelijk in laetjes of huister

wil

,

,

zeker fpeekfel
geopent
druipt welk deiïelfs zaet zou zijn
daer nochtans uit den wortel of uit jes vcrdeilt, die vol kaftanien zitten,
den voet des ftams jonge fcheuten langer en dikker dan dadelen bedekt
wortelen eer de bloem noch eens o- met een asvervvige fchil, van binnen
wit, gelijk de gemeine kaftanien.aerdpen gegaen is.
By de Sinefen,inhet Landfchap van achtig en wreed van fmaek, zoo raeu
Quangd der landftreke Ptnglofu wor- gegeten , met veroorzaking van vele
den kleden van de bladen der rode winden. Maer gebraden, gelijk kaftanien, zijn geurig van fmaek en verMufen gemaekt.
en
5/*^;
in
oorden
,
wekken de luft van byflapen: waerom
Aen verfcheide
Ainan
alleen zy by het gemein volk veel geinzonderheid op het Eiland

ken

tijdt

,

,

;

,

,

,

,

,

groeit een vrucht en

boom

Polomie by

de Sinefen geheten by_ de Portugefen , na den voorgang der Indianen,
Giaka en J.ika by de Zuratters Panaz,
by de KanarijnsP*7«jy« by d'Arabiers
Panax by dePerfianen Funax en in
\\;x\'icutJoncercis. De boom.eigentlijk
:

,

,

,

,

PolomiexH in 'tSineefch geheten,dat 's
Polomiehoom is, volgens Akofta, zeer
hoog en brcet,heeft bleek groene bladen van de grote eener palm van de
,

I

'Boym.

hand, met een dikke en herde zenuwe
in de lengte doorwolTen. H y brengt,
een wonder, * een, twee of drie vruchten van een wonderlijke grote alleenlijk aen den ftam voort of, zoo Akofta getuigt
aen den ftam en aen de
groter takken. De vrucht, zeid Martijn groeit om zijne grote niet aen de
takken ; fchoon die ook zeer groot
zijn macraen den ftam zelf even
:

,

;

,

de takken zoo zwaer
een laft weigeren te dragen, daerzy
nochtans hecht en fterk zijn.
Volgens Akofta is de vrucht Jaka
lang, dik, donker groen, hert en dik
vanfchil: volgens Martij n, zoo hert
en dik, dat hy met een bijl dient geopent bezet rontom met punten die
in eenkortcen groene doornen, voor
mat een zwarte angel eindigen zeer
gelijk die van de vruchr Dunon ; maer
geenzins fcherp of ftekend
hoewel zoo fchijnen. De kleinfte dezer
vruchten is zoo groot als degrootfte
kawoerde en groter, inzonderheid in

als uit vreze,

!

,

,

,

,

,

AWwf^^e/^daerfeer treffelijke groeien:

maer die van Co<zzijnkleinder,

flech-

nuttigt worden.

Ieder kaftanie leid in een geel en
taiachtig merg befloten , dat van de
vrucht Durion eenigzins gelijk, hoe-

wel met eénig

verfchil.

Men

heeft tweederlei flag van deze vruchten het een , de befte, zijn
5^/-^j geheten
het ander, deflecht:

:

De laefteis aen de
weekheid te kennen want met de
hand aengetaft, geeft zy de vingers
fte.

Papa oioirajal.

:

mee.

Het merg van dQjaka Barka,róntom
de kaftanien, is zonderlinggeurig van
fmaek zoo rijp gegeten word en het
,

,

mergh van de

fmakelijkfte

Meloen

zeer gelijk.

De vrucht
tuigt, is

Polomie, zoo Boym gezoo groot, dat een man ge-

nocch aen eene

dragen heeft. De
ftekend, gelijk ofze vol groene
doornen zat. Heeft van binnen veel
te

fchil is

wit flijmigh mergh, welk in huisjes
gele en honig zoete vruchten befloten houd, inzonderheid na de binnenfte

zijde van de hoUigheid des fchors.

De

kern van deze vruchten gekookt fmaekt gelijk een zoete kaftanie. Eeneenige vrucht, of, om recht
te zeggen, veel vruchten in eene befloten kunnen tien of twintig man
gcnoeggevent'etcn. Zyiseyvormig
,

en overtreft in grote en zwaertc de
grootfte kawoerde. En heeft niet
zonder reden zeker Sinccfch deze
vrucht een zak vol honing-zakjes genoemt die kaftanien befloten houden. Zy is beter van fmaek , dan een
,

me-
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Landfchap van Sant
na IVeJi-Indiën of na
en van daer na Ooft-Indiën en
Peru
eindelijk na Sinj overgebragt. Het
gewas van deze vrucht groeit in maniere van een acrtjeijok , hoewel zonder (lekende angels maer fchier van
een zelve grote boven aen den kruin

Het merg rontom de kahoe herder hoe beter, welk
by de Portugefen Cocobarka genoemt
word. De weekheid der fchil, is een

getuigt

meloen.

ftanien

Kruis

,

,

die

noch hert is, 2y laten

dezelve aen den bomen rijpen, of leggen haer afgeplukt weg, om rijp en

met
d'

,

gelijk

eene boven op

men uit

kammen

;

lagelinx

ander gelegen. In

d'

meerendeels blacu, beftaetide uit drie blacijes die , met rijpen
van de vrucht afvallen. De bladen,
uit de welke de vrucht Ananas fchiet,
zijn ontrent ten getale van twintigh,
langwerpig aen de kanten tantswijze
ingekerlt: lopen voor fpits toe , gelijk een degen; en zijn de bladen van

, van verruwe tufTchen wit
en geel en van fmaek als honig. In
eene vrucht worden ontrent honderd
zulke vliezen gevonden.
De vruchty^^^ is heel ongezont en
zeer bezwaerlijk te verteren, en wert
fchier ongekookt van onderen uy tgeloft,geIijkze van bovenen ingenomen
was: want het geel vleefch of merg om
de kernen , is zoo tai. dat het naulix
met de tanden kan van malkandre getrokken werden; maer felis de kernen
geven een witte ftofle van zich gelijk
room van melk; hoewel tai enlijmig,
en kleef baer aen de vingeren
Een andere foort yanjaka Champi^d'^j geheten, groeit nevens de voorige op heteiland/iixidfenaen verfchei
de oorden in Indien. Dan deze zit
niet aen den ftam des booms, maer
is beter van
hangt aen de takken
fmaek,en gezonder van zap dan dtJaka. Deboomisbreeduitgeftrekt, en
zeer hoog, met brede bladen die van
den Ahorn of eikenboom gelijk; maer

fcheiden

,

,

,

,

,

Aloë zeer gelijk. Kleine rootachtige of zwarte zaden of granen leggen
d'

buiten in het week der vrucht befloten deze ind'aerdegefloken, bren:

gen andere vruchten voort.
De rijpe vrucht is zeer zappig en
geurig van fmaek
rinsachtig zoet,
hoog vermiljoen root, of hooggeel,
zoo Akofta wil, van kleur vangrote
fchier eener meloen of citroen, volgens Akofta, ofanderhalve palm, volgens Boym,ai-ront of als een pijn-appel: aen de kanten lijfverwig,zeer wel-

,

:

,

:

,

:

riekend,

ook zoo,

dat in

hetvoorby

gaen de reuk uit de huizen daerze
aen de zolder hangen te rijpen tegen
komt. Zyis van buiten doorgaends
met verheven witachtig gele blasjes
,

,

,

dieper ingefneden. Uitdefchillen dezer twee flekelige vruchten branden
d' Indianen een alche die zy in plaets

airen

het groeien fchicten tuflchen de blaetjes veel meenigerlei kleurige bloe-

ten, zijn de binnenfte kernen onder-

daka.

,

;

:

Vrucht

ijl

:

week te worden zy komt in bloei
en zomer -maend zonder blocflem
voort. Door vliefcn, fchrijft Linfcho-

Chatnfi'

uit het

,

in Bra-

,

teken van de rijpheid der vruchte:

want zoo

,

I

De

vrucht heeft boven
op den kruin een jong gewas, welk afvan loge of zeep gebruiken , om de genomen en alzoo zonder wortel
(want het is zonder wortel) in d' aerde
kleren te waflen.
Vrucht
In de ZuiderLandfchappen Quan- gezet word en geeft des volgenden
Fan po lotung Quangli Junnan Foquien en op jaers een vrucht. Ieder gewas draegc
mie <?ƒ Ahet eiland Ainan groeit overvloedelijk in een jaer tijds eenmael en een eenizekere vrucht Fanpolomie by de Si- ge vrucht en de vrucht te gelijk een
nefen genoemt by de Brafilianen Na- nieu gewas. Wanneer het nieu gewas
na volgens Pifo volgens Lerius Pa- geplant is, word het oud uitgetrokken
naco
in nieu Spanje Jajama : by de en weggefmeten, alsonvruchtbaer.
Volgens Akofta, heeft ieder gewas
Spanjerts,nahaer gelijkenis, met een
gelijk aen een fleel,
Pijnappel, inde verdeiling van fchil. in het midden
Pinas en by de Portugefen Ananas
een vrucht , en rontom dezelve veel
gefmcet buiten twijfel van den Brafi- andere jongen , welker zommige ook
liaenfchen naem Nana.
met vruchten beladen zijn. Derhalve
De vrucht is allereerft , zoo Akolla die de vruchten afplukken, fleken de
jonj

bezet.
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jongen gewonelijk in d'aerde uitde een geurige fmaeke en reuke by; maer
welke da er na zoo veel gewaflen veroorzaekt evenwel byten op de
voortkomen ieder met een vrucht tong en ontfteking der kele, zoo gebeladen, gelijk de moeder: welke al- dronken word.
Zelf het zap der vrucht verquikt
le binnen 'sjaers afgeplukt worden.
De wortel is dien van de aertje-ijok wonderlijk de flaeuhertigheid verzeer gelijk.
wekt de bedompte geeften , en verY>Q Anafias door de hitte der Zon- fterkt inzonderheid een walgige mane rijp geworden is van minder waer- ge. Hier en boven is deflel^ verfch
de by d' Indianen dan die binnen zap of uitgeperfte wijn dienftig te's huis een tijdt lang te rijpen gehangen het ophouden des waters en gragen heeft.
veel. By gebrek van de vrucht doet
Over de temper dezer vruchten is de wortel het zelf fte.
onder de fchryvers verfchil MonarAl dit werkt veel krachtiger de
des wil dat zy kout en vochtigh zy
vocht uit, door kracht des vuursuit
Akofta vochtigh en warm Michaël de vrucht gedifteleert zoo matig inBoy m zeer kout: Pifoheet, volgens gegeven word maer zoo te veel het
haere werking aen 'smenlchen lig- befchadigt de water-vaten
en heeft
haem. Zy prikkelt, door haer inbij- zulk een afknagendc kracht by haer,
tend zap zoo wat rijkelijk genuttigt dat zy de tonge en 'tverhemelt des
word, de tonge,en verhit de kele:waer monds queft.
om zy.op fchijven gefneden,in SpaenDe vrucht doorgefnedcn met een
fche wijn een wijle te weiken geleid mefchjact de tekenen van haer inbijword, tot datdequaetaerdigheid daer tentheid in het zelve, en dcstefteris.
uitgetrokken is. Welzetzy den wijn ker, hoezy
^ onrijper
Die
*Ff
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;
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:
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of met wonden
en zvveeren geplaeght zijn hebben
zich ganfchelijk van deze vrucht te

Die de koortfe

,

fcheide takken of rijfen. Is zeer gelijk

|

den Myrte-boom en een foort van
Smak hoewel het niet wilt is maer
wachten want zoodanig ontfteekt word geplant. ''De takken en flelen
zy de vochtigheden, dat zy niet al- des gehelen heeftcrs zijn van onderen
tot bo venen altijds met ontallijke
leende herftelUng der kranken belet
maer ook hen erger maekt;zulx men bloemen en bladen cicrlijk bezet,
De bladen zijn dun, voor fpits,rontzich over degenen te verwonderen
heeft,diedefcvrugt verkoelend makë. om ingekerft langvverpigh, in grote.
Ook geeft Sina verfcheide fpece- die van den granaet-boom gelijk, hoeryen of kruideryen in de Zuider en wel, fchoon van een zelve geftalte,
gebuur-landfchappenaenIndiën,hoe- van zulk een verfcheide grote, dat aen
wel in kleinen overvloet te weten, een zelven heefier vijfderleiverfcheipcper Hucyao in 't Sineefch geheten, de bladen gefien worden. Dceerfteen
inhetLandfchapvan/«»«j» Kaneel, grootfte groeien acn d'onderfte tak(gelijk reets te vooreftaetaengeroert) jes, en zijn den bladen van de Tuinin het Landfchap van Quantung en balfem zeer gelijk: na deze volgen die
Quangfi. Maer men heeft 'er zeer tref- van de tweede grote, en veel kleinder
fclijkeen overvloedclijk veelgenber, dan d'eerfte; zulx aldus dezelve naer
,
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1
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;

d

Pirg.
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;
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\
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zy Sem Kian noemen

ook veel gelang der hoogte, vijfmael klaerfchijLandfchapnelijk in grote verfchiUen. Maer zoo
Zuider
de
kokos-noten
pen , en inzonderheid op het eiland veel deze bladen in grooteopwaerds
Ainan. Dan aengezien al deze ge- afnemen, zoo veelnemcnzy in prijze
waflen en vruchten reeds te voore toe: want een pont der gedroogde ea
by verfcheide andere ten brede zijn toegemaekte bladen van d'eerftegrobefchreven , zou derhalve het herop- te gek vijf {luivers:van de tweede,vijftig van de derde, vijf gulden van de
halen hier onnodig zijn.
^gj^ verfcheide oorden in i"/»^ vierde, vijftien gulden; zoo recht toegroeit zekergewas TheenCha by de gemaekt zijn. De deugt der bladen,
Sinefen (gelijk ook hier te lande) en zoo ookTrigaut gctuigt,is niet een en
Cia oïTchia en TJia , naer de Neerland- de zelve: maer d'eene zijn gemenelijk
fche fpelling by de Japanders ge- beter, dan d'andere: zoo datmen voor
noemt; hoewel het by de Sinefen, na een pont,een,twee en dikwils drie dude verfcheide plaetfen, verfcheide na- katen, zoo debefte is, moet geven. In
men voert, defgelijx na deflelfs voor- i/<?^j« geld de befte tien en dikwils
want d' inwoonders tvvalef dukaten. Wijders, de bloemen
treflèhjkheid
van de dertiende landftreke cZ/^c/^É-^y^ of bloeflemvandenheefter Thee zijn
des Landfchaps van A^i?«)^/«^, noemen witachtig. of witachtig geel, in grote,
de befte The Sunglocha ; die van de gedaente, en reuk, den Eglantier zeer
derde landftreke Hucheufu des Land- gelijk, uitgezeid in reuk die , volgens
{chz^s\2ir\Chekiaftg, Kiaicha: die van Martijn, weinig of flaeuwis. Na het
afvallen der bloemen blijft een knop,
het Landfchap Fokien Zjazcha.
hetkookfel
of een ''bezien, eerft groen, daerna
ook
"Eigentlijk word
of drank of water, daer de bladen van zvvartachtig , daer in ront en zware
dit gewas in gekookt zijn The en Cha zaet gelijk van de rofen in befloten
by de Sinefen, en C/.'/d' of 7y^^ bydeja- leid; Dit zaet gezaeit, geeft in den tijd
panders genoemt. Men vind 'er die van drie jaernieuwegevvafTen.Devvorwillen dat TJia of Chia in 't algemein tel is vezelachtig en verdeilt op kleiflechtsfpijfe en drank in'tSinecfchbe- ne ftukken die niet diep ind'acrde
tekent als Loe Chia belief ujpijs en fchieten,maer fchier boven over d'aerdrank? Het gewas 77;^ is eenheefter, de heen, en zijn nergens toe dienftig;
volgensMartijn en Trigaut, en geen gemerkt de hecrlijklieid van dezen
boom fchiet tot ^ de brete en hoogte heefter alleen in de bladen beftaet.
Wijders, tot het koken des dranks
vaneènaelbefiënboomofEuropifche
en^verfprcid
in
zich
VerCha,
worden de murruwfte en eerfte
jqqs op ,
die

:

in

j

:

!

,

1

'.

:

:

(

Thtofcha.

1

i

,

!

,

j

,

\

j

j

:

}

;

i

,

,

a rifo

An-

,

|

{

notat. in

£ont.

,

\

,

,

^

;

,

i

,

\

:

,

|

|

i

1»

rifi.

c Martija.

:

[

1

,

bla-

e u^rtijn.

;

van

:

Sitta, ofTaifing.

bladen des voorjaers genomen
die
deSinefen zorgvuldelijk, en een voor
met de hand afplukken en aenflonds
in een yzere ketel over een wcinigh
vuurs warm rnaken dacr na op een
dunne en lichte mat, door het overftrijken met de handen , in malkandre
rollen. D'inmalkandre gerolde bladen worden weer over 't vuur gehangen, en weer op nieu met wrijven te
zamen gerolt , tot datze volkomen in
malkandre gerolt endrooghzijn, en
dan in tinnen vaten zeer naerftelijk bewaert , om voor alle vochtigheid en uitwafemingbevrijt te blijven.
Soo Trigaut getuigt, drogen deSinefen de bladen, in 't voorjaer geplukt,
niet over 't vuur;maer in de fchaduwe.
Ontrent het gebruiken dezer bladen is tuiTchen de Sinefen en Japanders cenig ondcrfchcid, want, volgens
Trigaut.fmijten de Sinefen etlijke dezer bladen in een pot met ziedend
water, welk, na de kracht daer in getrokken is warm gedronken word
zonder de bladen te nuttigen , die blijven leggen of zoo de Heer Tulp getuigt, de Sinefen koken de bladen met
een weinig zouts en zuiker, tot wegneming der bitterheid, in zeker nat,
en drinken dat warm in. Of op een
geflote hand vol T/je bladen in een
pot van een mingele nats, word ziedend heet water gegoten , tot boven
toe vol, en dan, na een wijle van ontrent honderd tellens, ingedronken.
Of , zoo andere willen , het ziedend water , daer inde The bladen gelegen hebben, word met een vierde
gedeelte zoete melks en een weinig
zouts ingedronken.
De Japanders ten tegendele, mengen de bladen , eerft tot poeder geftoten of op een marmer-fteen gewreven, zoo veel in twee of drie lepelen

'

,
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veel hoger gewaerdeert

de Sineefche

j

,

word

dan

,

en geit bv wijle een
pont honderd pont zilvers of volgens Trigaut word dikwils het pont
van de befte Japanfche The voor tien
of twalef dukaten verkocht.
De Sinefen gebruiken fchier geduuriglijk nacht en dachhetkookfel
of alfiedfcl dezer bladen voor hunnen
dagelixen drank ; niet alleen over ta,

:

,

I

j

I

j

fel

;

j

maer ook zoo iemand ecnen an-

komt bezoeken of

der

begroeten,

deesword aenftonds met het aenbiedcn van dezen drank eerbiedclijk ingenodight. Jadietenhove bydegroten iet te verrichten heeft word aenflonds , zoo dra hy zitten gaet, met
een kop Thee-dtmk befchonken. Def
gelijx wanneer iemand te gaft geno,

digt , en ten huize van den gafthouder

gekomen

word

na het afleggen
dergewonehjkegroetenilTen, op het
eerfte plein of in het voorhof deze
77'£'-drank gedronken ;-cn daer na ter
plaetfevanhetgaflmaelgegaen.
En gefchiet dit met zulk een gene-

,

is,

,

gentheid des herten , dat ook zelfs
grote Heren en Vorften zich niet ontzien , ja zich tot eere achten deze

:

dranken voor de vrienden met eigen
handen toe te maken.
Hierom hebben degroten en Land. Tulp.
voogden in het binnenüe van hun Pa- fcrv.

,

leifen vertrekken

maekt van de

en haerfteden

,

ge-

dierbaerlïle ftenen

en
hout, alleen eigentlijk tot dit werk:
waer in de jjotten ketelen , trechters,
kroefen of kopjes , lepels en ander
fraei gereetfchap dezer kokerye naerftclijk in zijde doeken bewaert wor,

den.

Zy belleden eenige duifend duka.
ten aen ditgereedfchap, en laten het

,

niet dan aen

,

hun getroulle vrienden

by hen niet minder gewaerkan,incenkelkofeenkroesjemetfie- deert, dan by ons, diamanten en peerdend water , en drinken dit meng- len.
fel , zonder iet overblijft , te gelijk
Deze drank, na de wijze der Sineuit.
(tïï
word altijds warm ingedronken
Ook is tufl'chen de Sineefche en of liever ingeflurpt een gebruik, by
Japanfche Thee eenigh ondcrfchcid: d'oude Romeinen voor veel eeuwen
want de bladen van de Sineefche onderhouden , die veel meer van
Thee zijn donker groen
maer die warm , dan van kout water hielden
van de Japanfche bleek groen en aen- want de 'TT^É'-drank kout geworden,
genamer van fmaek waerom deze veriieft zijne celheid.kracht en fmaek.
Zeer
Ff 2
zien,

ja is
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Zeerkeurig 2ijii deSinefcnophet waken wech neemt. Hy verfterkt
water daer zy de The in koken of zie- ook fwakke gezichten.
De Sinejen en Japanders (zoo de
den , en doen dat by wijle eenige mijdberuchte Arts
wij
deHeerNiklaes
halen.
len verre van andere plaetfen
Het water des brons Hoei in de Tulp in zijne acnmerkingen getuigt)
Hen dat niets heiUamer dan het kruit
landftrcke Chancbeufu desLandfchaps
IS , zoo wel om 't leven tot den uitThe
van Kiangnan, wordt voor 't bcquaemftebydeSinefen gehouden, om den terftm ouderdom te verlangen, als om
drank Cha te koken, en hierom ook alle heletjelen der gezontheid te verhingewoonlijk'by degrooten gekocht en deren : ivant het maekt niet alleenlijk
van dacr na de verre gelegcnfte Land- het licha:m lujlig, en beneemt de fijne
fchappen ja tot in 's Keizers hof Pf- des Jlecns {daer zy zegden aldaer niemant mede gequelt te zijn ;)maer verkwg vervoert.
Ook drinken de Sinefen hunnen drijft ook de pijne des hooft s verkoutdrank Cha uit byzonder flagh van aer- heid, lopen der oogen, zinking, aemhorde kopjes die dezen drank door haer Jligheid , zwakheid der mage puin-pijn,
,

,

,

,

,

!i'

,

,

,

,

,

,

welriekentheid (zeer gelijk met die vermoeitheid en jïaep , dien het zoo mervan Jenever , CyprefTcn en Aloes- kelijk verjaegt dat die deze drank inhout) een aengcnamen geur geven. Jlorpen , hele nachten met waken kunnen
Men vint 'er ook eenige hier te lande, overbrengen , en zonder moeielijkheid^
IVant het verwarmt matelijk, en, met den
van daer herwaerds over gebracht.
De befte aerde Thee-kopjes, vol- mont der maqe te zamen te trekken begens Martij n, worden gemaekt inde toom t en bedwingt der mate het optrekStadt Giiihïng des Landtfchaps van ken der d.mpen die Jlapen aenbrengen,
Khmgnang ; zulx ook de Staat daer dat zy geheelijk geen beletjel gevoelen,
van den naem bekomen heeft want die den nacht, met fchryven of in de boeken te blokken , willen overbrengen.
Cuihing
is glorie der aerde gezeit.
In 't eerft valt de Thedrank, zoo ieDeze worden by de Sinefen hierom
voor die van het Landfchap van Ai- mand dien noit te vore gedronken
öwgy'/gckeurt, (fchoon deze blinken- heeft, een weinig onfmakelijk en bitder en meer doorfchijnend zijn) wijl tcrachtig op de tong; hoewel dezelve,
zy dezen drank een zekere fmaek en door het gebruik , niet alleen aengereuk, by de Sinefen begeert, by zet- naem van fmaek word ; maerooktot
ten. Waerom zy zeer hoog byhen zulk een lekkerny e voor de tong dat
gewaerdeert worden , en de gehele die eenmael daer aen gewent zijn,
Stadt byna niet anders doet, dan 77;^ naulix daer van kunnen onthouden.
kopjes maken. Eenige worden zeer In 't kort het is een zeer edel en zonderling krachtigh hulpmiddel zelfs
dier verkocht.
Wonder hoogh roemen de Sinefen ook hier te lande , voorgeleerden en
de krachten van den Thee-drank , ja al die bencotzaekt zijn te waken. Wel
fchryven dien voornamelijk toe , dat doet de Kave oï Koffiedrank byna het
zy van voetjicht noch fteen in de bla- zelf fte maer daer by ontfteckt deze
ze of nieren weten. Na den eeten in- door hacre hitte de gal. De The-drank,
genomen , verdrijft deze drank alle ten tegendeel, isaltijds, zonder acnonvertcertheid en raeuheid der mage: fchou van tijd , onfchadelijk, wonderwant hy bevordert geweldig de ko- lijk hcilzaem niet alleen voor een reimaer fchoon ook honderdmael
king verdrijft ook de dronkenfchap, ze
en geeft weer nieuwe krachten tot des daegs ingenomen.
drinken en beneemt alzoo alle moeDe bladen zijn eenigcr matebitterjelijkheden van hooftpijn uit dron- achtigh van fmaek en verwarmend :
kenfchap ontftaen ; wijl hy d' over- fchijnen ook een kruidige kracht en
tollige vochtigheden, verteert en den veel meer een over groote dunheid
genen, die tot waken genegen zijn, de van delen dan een famentrekkende
flapcrige dampen verdrijft , en het kracht by zich te hebben. Het dikaenkomen des flaeps voor die willen wils gebruik drijft de wei des bloet en
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d'aeloude Sineefche boeken geen cha-

het water overvloedclijk af.
radter of fchrijf-beelt ( zoodanig al
de
Wijders, niet alleenlijk gebruiken letteren der Sinefen zijn) gevonden
de Sinefen dezen drank ; maer ook word om het te bedicden of uit te
die van Tihet, beelden.
d' Indianen , Tarters
Mogor en fchier al de volken aen den
Andere willen dat wel deze heefter
oever der Indifche zee. Ja is de zelve of dit kruit federt veel eeuwen herfedert eenige jaren herwaerd ook hier
waert in 't wilt , en zonder aenqueking gegroeit heeft
te lande in gebruik geraekt en word
maer deflelfs
fchier op een zelve wijze bereid geaenquekingh uitftekende krachten,
te weten, demeelijk by de Sinefen
wijze van daer uit een drank te maflcn doen de 77;^- bladen met water ken, zoo heel lang onder de Sinefen
een weinig over 't vuur koken andere niet bekent geweeft zijn.
doen de zelve in ziedend water, van
Heden groeit dees heefter niet in
't vuur afgezet
maer word na het in- 't wilt maer word met zonderUnge
fmijcen der bladen, een vveinigh weer zorge gepoot, te weten, ten platten
aen het vuur gezet. Wanneer men lande , op heuveltjes , ontrent ;drie
het kookfel of atfiedfel drinken wil, voet van malkandre.
word daer by, tot tempering der onDe The groeit nergens dan in Sina,
fmakelijk en bitterheid, eenweinigh Siam,Japan, en Tunkin^ ; maer op geen
kandy-zuiker gedaen. Wel is waer placts van geheel Sina weelderiger en
men hier te lande zulke grote krach- in grooter overvloet, dan in de derten in de The niet bevind als de Sine- tiende landftreke Chkheufu des Landfen in i'/w.a; maer zulx komt veel meer fchaps van Nanking.
by de wijze van toe te maken en te
In de zevende Landftreke Juenkigebruiken :by de gefteltenis onzer lic- <7«^y«desLandfchapsvan/«;;«(7« en
hamen en andere beletfelen toe.als by in de derde Landftreke Kingyven des
het kruit zelf. Ten andere houden de Landfchaps van ^^«g/i groeit zekeSinefen daer by een zobereleef-maet. re \mc\u Areka anders faufelgehceMen twijfelt of dit gewas en des ten, die d'inwoonders gelijk meeft al
felfs gebruik lang en van overouds by
d'lndiancn met de bladen van Betel
de Sinefen bekent ge weeft is. Zo Tri- knauwen , welk het fpeekfel roodt
verft. Zy wordt in de Land-taleAJ^ïijaut getuigt, kan deflelfs gebruik by
len niet zeer oud zijn ; gemerkt in kinnang genaemt.
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;

:

,

,

;

;

,-

,

,

,

T>icrcn.
het gevveft van Sina
met veelerlei gcwaften van
boomen, heefters en krui-

Elijk

den

;

zoo ishetookgeze-

gent met mcnigerlei viervoetigh gedierte vogelen , viiTchen flypende
of kruipende en ongedierten.
Door geheel Sina voornamelijk in
vinthet Landfchap van Quantung
men Herten, Hazen, Keen, en diergehjkwild. Onder het reizen worden
op de wegen bywijle heele troepen
,

,

,

,

gezien.

Eengroote meen igte van Ree is in
het Landfchap van Huquang.
Door geheel Sina vintmen veel
zulke Schapen , als in Perfte enTarta-

rije

te

;

ft eerten,

weten, met lange en dikke
die haer naflepcn,by wijle tot

de zwaerte van veertig pond , en ongemeen zoet van vleefch zijn.
Ontrent de ticndekrijgs ftadt Tieki
des Landfchaps van Suchuen en in de
landftreke/«»(^»i»^y« des Landfchaps
wanjunnan vallen treffelijke koe-beeften met zeer lange, dikke en krulthairde fteerten , die de Sineefche
krijgs- knechten , in plaets van pluimen, op 't hooft aen de ftorm-hoedcn
en aen de vendels fteken. Van het
,

,

,

worden

tapeetferycn en klederen gemaekt , zeer treffelijk tegen de

hair

Veel zulke koeien heettmen
in het Koningrijk van T/iet.
In
Ff

regen.

Koe-ieejlm.
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SieetiNieisIfOang.

muiskatten

In dc landftreKe Cingcheufu en Teug-

en hoang geel gezeit. Deeze
van verfcheide grote zomzoo vafl: niet
tijts als een ganfe ey
en derhalve veel
als Bezoar iteen
lichter; hoewel by deSineefcheArt-

treffelijk muift.

zenhogergeacht.alsdeBezoar -fteen.

trent de krijgs-ftadt Siven, \a.\[cn\ry

Uitteriijk aen te zien , fchijnt hy uit
witachtigh geel en droogh krijt te beftaen. Hyis, zoo de Sinefen willen,
kout van temper , maer drooght de

grote muifen , met gele vellen , die
by dc Sinefen zeer begeert zijn.
In het Landfchapvan Xantungzijn Woivm.
Wolven , die de menfchen en veldvruchten aentaften
in het Landfchapvan Xenjjyed Beren, der wel Beren,
ker voorfte voeten by de Sinefen in
grote waerde zijn, en voor een lekker-

Onder andere is 'er een dier Xitmxu
geheten geel en by wijle zwart van
verruwe met zeer blinkendhair, en
zeer fchoon van opzicht, welk zeer

,

koei

fteen

,

,

:

:

,

nye gehouden worden.
In

:

of parder dieren, of luiperts volgens Martij n Pau, volgens Michaël
Boim, Hiven Pao gcwoQmi, De velgers,

len

zeker dier, Rbinojler

gehe, dat 's neushoorn , om zekeren
hoorn , die hy op den fnuit of neus

heeft.

j

j

:

,

:

vermaek gehouden;
te Juffers
maer willen niet muizen mifTchien
doorhetal te lekker opvoeden Men
heeft 'er evenwel andere zeer goede

Aen verfcheide oorden in Sina.
heeftmen Ohfanten; doch die meeft
alle uit het Landfchap van 7«»«^» en
^d«^/der\vaerts gebracht worden.
d'Inwoonders rijden daer op, en trekken daer mee ten ftrijdt.
Door het ganfch Landfchap van
Chekiang houden Tigers maer op den
;

,

:

'm tgricks

ten

met een langwerpig ronde hoorn ge-

ten.

,

worden by de Sinefen tot klederen gebruikt.
In het Landfchap van Suchuen ; dcsgelijx in de vijfde landftreke Chucheufu des landfchaps van Quangfi ,\\o\xi

Lukheufu des
Landfchaps van Qitantung is een dier,
de vlugge koe by de Sinefen geheten,

om zijne vlugheid in 'tlopen , wijl
het gezeid word eenen wegh van
drie honderd ftadien op eenen dag te
kunnen afleggen. Het is op den kruin

Witte kat-

de bcrg-rijke landftreke Linyao-

fu des Landfchaps van ^Yc ////, houden
wilde oftèn ook dieren, even als ty-

Haraczi noemen.
In de landftreke

,

soym.

,

zinkingen des hoofts zonderling op.
DefTclfs poeder, volgens de Sinefen,
ftiltaenftonts het kokend en ziedend
water zoo daer in gefmeten word.
Een weinig kout water op den zelven
geleid, geeft hy eenen damp uit, en
het water trekt gezwind in den fteen.
Volgens Martij n word dees fteen
by Bellonius de Gal-fteen genoemt,
dien de Arabieren, zoo Bellonius wil,

wapent.
In de landftreke Cincheufu des Landfchaps van Quangfi , is een hoornbeeft, een koe niet ongelijk,m et hoordie in witheid het elpenbeen
nen
zelf overtreffen. Wonder geneight is
dit dier tot zout waerom de jagers
het zelve zakken met zout voorzetten daer het zoo gretig na is dat het
zich zelf gelijk vergeet, en heverlaet
dan op te houden van
vaft binden
en allekken aen de zout-zakken
dus word het gevangen en gedoot.
In het Landfchap van Peking zijn
katten met fpierwit lang hair en neerhangrendcooren zy worden bygro-

'""^'*'

Het hout in 't wilt;
maer de Sinefen maken het tam, en
hangen het, tot cieract, zilver om den
hals.Hetkoft zeven of negen fcuden.
In het Landfchapvan Peking on-

,

is

^i"'z-diir

,

,

Zout -hoe.

doch worden deze zoo

lekker niet opgevoet

,

Vlugge hoe.

;

cheufu des Landfchaps van Xcvitung,
word in de mage der koeien zeker fteen gevonden Nteuhoang geheten, dit's geelt e der koeien, om zijn
geelhtidvankleure: want xV/f«iseen

bergh Kutien, ontrent de ftadtA^/Z'É',
Tigers, die de menfchen geen quaet
doen daer nochtans, die in de gebuur-geweften vallen , zeer wilt en
wrcet van aert zijn maer de wilde
gebraght op dezen bergh , worden
zoo tam, dat zy niemant geheel en
al leet noch fchade doen. Desgclijx
zijner op den bergh Xepao in de landftreke Gucheufu des Landfchaps van
;

:

]

;

tot

,

,

(^angfi,

'

'

Men

vanStna, ofTaiJing.

Men

heeft 'ook zeerVrede Tigers
en Luiperts op den bcrgh A'j/ö in de
landftreke Chinyvenfu des Landfchaps
,

'tWefte.
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De Moskes

of Moskeljaet
zeker gezwel of vcrhetfel acn den
navel van zeker viervoetig dier
welk
IS

,

Xe in-'tSinecfch geheten word geInde zevende landftreke Nanning- lijk de Moskes XebLvig, é:iVs re'uk
of
fu des Landfchaps van ^Mgf heek- Kelriekendbeid des diers Xe : want
men zeer grote yzere varkens met bi^ng betekent reuk of wclriekentpennen van anderhalve voet lang die heid of volgens Michaël Boym en
zy met zonderlinge beweging des Filips Marmus in zijn Hiftorie des
lijfs, op eenen iegelijk weten uit te
Koningrijks van Tunkhtg is Xebiang
werpen, niet zonder quetfing van den eigentlijk een welriekend Hert geYznjunnan.

;

Tz.ere Ver-

,

,

:

,

,

getroffen.

Feerden.

zeid. In'erdaet, het Moskes-dier is

Nergens in geheel Si^a vallen

zoo

een « Hert en Tiger gelijk; of een zeer a
klem ^ hertje hoewel met een weinig b

brave en veel peerden.als in het Landfchap vany««»a« inzonderheid in de
landftreke Junnanfu en om en by de

,

zwartachtiger hair en zonder hoornen. Hetgezwelvoornoemtaenden
navel verheelt een kleine beurs of

,

,

krijgs-vefting

Mopang

:

defgelijx in

het Landfchap van Sucbuen, ontrent

buil

bcftaende uit een dun vhesje, en
bezet metzeer fijne hairen.

de krijgs-ftadt Po.

Opdenbergh HoLm in het Landfchap van Xeyiji by de krijgs ftadt
Ninghia, houden veel wilde peerden.
De Sineefche peerden zijn door-

Marinus toornoemt bede Moskeljaet en dit dier aldus: Zy behhen (verfta die van Laos')
de natuurlijke en oprecbte Moskes uit
het Koningrijk van Gnai. In bunnerhofFilips

,

fchrijft

-

,

gaendsniet hoog van lijf; maerwelin
'tvleefch
breet van billen, en zeer
fterk en arbeidzaem. Zy laten haer
met een water-toom gemakkelijk beftieren, en doen, zonder geflagen te
worden, alles zeer wel.
In de landftreke Cungkingfu des
Landfchaps van Sucbuen houden op
den bergh Tayung Bavianen , die in
groote en geftalte zeer na met den

fcben bout zeker dier

;

Bavianen.

,

Yehiam noemen
ivelk zoo groot is

,

,

dat

ivelk

de Sinejen

V Moskeshert,

Ree ofHertje.
In'erdaet, ik weet geen dier , welk groter over-een-koming daer mede heeft,
uitgezeid in de kop , die een wolfs-kop
gelijk

IS ,

,

als een

en het twee zeer lange tanden

oud wilt Zwijn.
Het IS bruinder , en donkerder van
verruwe , als een Hert , en zoo loom in
beeft , gelijk van een

menfch overeenkomen. Bovenmate zijn deze dieren ophetvrou-volk beweging , dat de jagers Jlecbts moeite
verflingert ja fchaken by wijle het behhen te doen om bet op te fpeuren :
zelve op den wegh, om daer meehun want opgefpeurtfaet het zicb doden, zon,

,

der zich te bewegen ofverdedigen. Wijders van dit dier word de Moskes van

geilheid te koelen.

InhetLandfchapvan/o/f/^Wjby de
derde kleine Stadt, hout op den berg
Puon, zoo de Sinefen zelfs fchry ven,
een hairig dier, den menfch zeer geDier

Fe.

/f/^bydeSine{en genoemt
word ook in het Koningrijk van Gannan gevonden.
Moskes of Moskeljaet valt in het
Landfchap van Xanfi, ontrent de Stadt
Leao in dzivzn Xenfi inzonderheid
in de derde X^indiitcke Hanchungfu : m
het Landfchap van Sucbuen in de
tweede landftreke Paoningfu en ontrent de Stadt Kiating by de zefte
lijk.

Diergelijk dier

onderjcbeidelijke deugt en waerdye ge-

maektin dezer wijze.
Na dat bet gevangenis
bet hloet afgetapt

,

,

,

Vanneer zy daer van de bejle Moskes
maken nemen zy de helft van dit
dier dat is, d'acbterfle delen, van de ntel

,

,

'

,

op verfcheide

die aldaer ge-

en opvele /lukken gebouwen.
willen

,

:

,

ronnen is. Daer na word bet diergevilt

,

plaetfenin het Landfchap van y«««^»,
en op meer andere plaetfcn , naer

word hem al

,

dere wei-riekende vocht

,

krijgs ^xdlTienciven

,

en hyzonder bewaert.

Onder den navel word hem een blaes afgsligt opgevult met hloet of e enige an-

,

Moikes.

,

j

!

ren af, die zy met een weinig bloets in
een grote flene mortier Jlampen en fioten , en eindelijk tot een pap maken.

Hiermee,hoeweleerJtgedroogt,vulIenze
|

Boyr».

mrtijn.

-

BefchryviMg des Keizer rijks

2 52.

de kleine leurfen op die zy van het
ft e vel des diers maken

zelf-

,

Zoo zySlechter Moskes legeren; maer
die evenwel ook zeer goet en onver15 , zy ftampen al de delen des
diers tegelijken zonder onderjcheid , en
maken die tot een pap met een iveinigh

.

,

,

,

zijn hloet in de mortier , en vullen

de kleine beurfen

mede

gelijk gezeidu

,

daer

,

op.

Mof

Behalve deze twee foorten van
kes , heeftmen noch een andere

die ook

,

is ,

,

valfcht

van

dan levend.
Noch word een ander ftagh van Moskes gemaekt , welke in groot er meenigte
na Europe overgevoert wordt dan d' oprechte
Deze word gemaekt eenfdeels
van de Amber die op zekeren tijdt des
jaers
onder eenige eilanden van OoftIndïèn gevifcht word, en eenfdeels ook
van het zap , welk getrokken word uit het
lichaem van een Kat , Algalia genaemt.
Dit zamenmengsel geeft zoeter en aengenamer reuk, dan d'Amber alleen die
zeerfterkis, en weinig aengenaemvoor
het doodt ivaerdiger

\

'

zeergewaerdeert word , hoewel zoo goet
niet IS. Deze word gemaekt van de voorde e len des diers dat is, van al de de e len

,

de\neufe.

En deze

,

van de kop af, tot aen de nieren, die zy af- geweften

,

laefteis

de Moskes van deze

die in Europe verfchenen

is.

zonderlijk by de refl dezes diers leggen,

Dus

daer van de gemeine Moskes te ma: zulx van dit dier niet wegh gejmeten word: maer u in al zijne deelengoet :
ivaerom gewoonelijk gezeit word , dat

van Lu, in dat
van Laos gebragt word fterft het aenftonts , gelijk de vifch uit het water.

verre Marinus.

Wanneer dit dier

om

fchry ven

ken

,)

(

zoo de Sinefeti

uit den rijke
,

Opeten.
Hennen met

Landfcliap van

deze reden

IN het de krijghs-ftadtXenf
Mincheu,
,

on-

:

het fl rijd zoowel tegen de

natuurlijke temper en gefchapenheid der

trent

en by de zefte krijgs-ftadt Tienciven des Landfchaps van Suchuen,ïi]n
hennen met wol op 't lijf, die van fchapen gelijk, in plaets van veeren zijn
klein , zeer kort van benen hoewel

dingen , dat de vogelen met hair of wol
geboren als dat de viervoetige dieren
met pluimen bedekt worden : gemerkt
het een ander natuurlijk beginjelisvan
hair ofwol in de viervoetige dieren
en
een ander van pluimen in de vogelen :
en het is onmogelijk , dat een en dezelve boe tfe rende en vormeerende kracht,
'/ zy van hair
ofpluimen in de zeer verfcheidene zaden beider dezer zy. Want
die acht wil geven op de regel der natuur van beide , zal bevinden dat hier
uit niet zoo zeer eer een waere en wettelijke , aen zeker geftacht eigen , als een
wanfchape vrucht der natuure , buiten
haer oogmerk , voortgebragt word. Dus
,

:

,

;

enmoedigh, enbygroote Mevrouwen tot vermaek en welluft.
Diergelijk flag van hennen heeftmen ook in Kamboia en Siam doch
maer met veren be
niet met wol
ftout

,

,

;

dekt.

Kircher trekt dit ingefchil, en wil
veel meer dathet fijn gekrulde veren,
dan wol zy: met deze woorden:
De vraeg is ofdeze hennen waerelijk
met hairig wol , gelijk de beeften , Iedekt zijn ofniet : gewiffelijk na alle om- verre Kircher.
In de landtftreke Nanningfu des
flandigheden wel overwogen en tegen
elkandre geleken te hebben zeg ik dat Landfchaps van ^«jw^/f is zeker flagh
,

,

\

,

,

,

zeltzame en wonderlijke hennen,
maggenoemt worden : maergelijkze met die boom- wol of lange draden uitbrazeer fijne pluimen over het geheel lijf ken zoodanig gemeenlijk met fpingekrult bekleet worden dat,alzoo ook nen van boom-wol gemaekt worden.
hetftechts gekrulde wol van gekrulde Dan flurpen en llingercn deze wol
pluimen fchijnt te zijn en daer voorge- weer in, zoo niet aenftonds op gehouden word. En hebben (vervolgt Kir- raeptword.
cher) hierom den naem van woldragenEen ander flag van wilde hennen, »««»
de hennen gekregen. Hier van geef ik Jeki geheten , houden op de hoge ^'*''
het geenzins wol van viervoetige dieren van

,

,

,

,

,

ber-

;

van Si na , ofTaifwg.
bergen der Landtfchappen van Xenfi
en Quangfi. Deze zijn van ongemene grote, wit van kop, en met velerIciflagh van veren verciert
hebben
defgeltjx voor de
een bultige ruch
borft zekere bult, vvaeromzyro/v gedat 's kameel-hennen.
heten worden

\

}

.

:

}

,

,

'o^el

Ju»g-

r«r//-/>.

,

landftreke Chingtufu des
Landfchaps van Suchuen is zeker wond' eerfle

In

,

,

j

,

(

aa

van een zeer kraclnigh oogh-warer
toeteftellcn tot een geneesmiddel
tegen alle gebreken der oogen.
Ongeloofelijk veel cndtcn zijn in
het Landfchap van Ojiantiing
door
de zonderlinge naerftigh cn^acidii'heit der landzaten in die acn te fokken en te tjueken. Welheeftmeridie
over al in Shia ma er nergens zoo
,

enbeziens waerdigh vogeltje, overvloedelijk als in fh<d>!tung.
welk de Sinefen Ti^nghoafungnoemcn,
d' Endten broeien aldaer d'eiren
dat 's z'ogelvan den lloem Tung : {ïung niet uit gelijk hier te lande maer de
bediet vogel: Hoa hloem en Tung is Sinefen fteken die in ccn oven, een
d' eigen naem des bloems) want het weinig warm gemackt
ofbegravengroeituitden bloem 7«»^/;ö^, en leeft ze onder de meft, by na opeen zelzoo lang, als de bloem zelfdes booms ve wijze, gelijk men zcit d'Egypteduurt. Men zou het een levendige en naers doen.
derlijk

'

,

,

;

,

;

j

!

I

vliegende bloem mogen noemen.zoo
gelijkishet, eenfdecls in fchoonheid,
eenfdcelsiin kortheid van leven met
ecnen bloem.
Het heeft een rootachtige bek, is

{

,

'

I

zoet van fmaek , en tot wonder van
eénen iegelijk met de grootfte verfcheidenheid van kleuren gefchakeert.
j

zeker vogeltje Cb/n genoemt, wiens flagh-veren, met wijn
(dees word getrokken uit rijs en SanIn Sina

is

1

'

/>fgenoemt)gemengt,en daernafijn
geftoten een dodelijk vergif is, door
gene artzenye te weder-ftaen.

j

,

Vogel Lo-

kimg.

i

j

Vogel

,

,

In de landtftreke Xincheufu des
Landfchaps van Huquanghout op den
bergh Lokung zeker vogel , die noic
eenigh geluid geeft, dan tegen den re geheten. Decs is wat kleinder, als
gen-tijdt, tot een voorteken voorde eengans, en een rave niet zeer ongelijk, meteen langen hals en bek, als
huifluidcn.
In de landtflreke Kiahingfu des een arent op het einde krom om geLandfchaps van Chekiang vangen de bogen , met voeten, die van een gans
en een zonderling
Sinefen in den Herfft zekere vogelt- of zwaen gelijk
jes, Hoangcio geheten die zy in den wijde krop,bequacm ten vifchvangll.
Plinius fchijnt dcczen vogel met
voorzeiden rijs-wijn leggen , en het
een grickfchen naem Onocrotalm te
geheel jaer door verkopen.
1

Hoartgcio.

of aend'oeversderftromcn brengen.
om aldaer, met het aflopen des waters haer acs en voetfel als oeflersi
kreeften en andere fpijze, op 't droge
ftrandt te laten zoeken. Vcrfchcidc
troppcn van vele fchcpen vermengen
zich dikwils in 't water en op 'tflrant
onder malkandre ; doch keert ieder
trop, tegen den avont, op het geluit
van een bekken daer op geflagen
wort, na zijn fchip. De Sinefen gebruiken d'endtcn ook om het onkruituitderijs te wieden.
Schier door geheel J'/»^ wort zeker
vogel gevonden, Louiva in 't Sineefch
,

,

,

Vogel Chin.

De Sinefen voeden op hun fchepenen vlotten van bamboes-riet hele
kooien met endten, die zyaenürand

,

,

,

noemen (welk zoo veel gezeit is

In d' eerfle landtftreke Queilingfu
des Landtfchaps van ^<7«^/7 vallen
zeer fraeie en velerlei kleurige vogelen , met fchone en zeet fraeie pluimen die de Sinefen onder de zijde-

,

trommel des

,

als

omzijn fchoren
en in volgende woor-

ezels,

)'zelijk geluit)

dcntebefchrijven:
d'Onocrotalus heihen de gelijkenis
van zwanen en worden gehouden geftofTèn weven.
In de landftreke Kiocingfit desLand- heellijk niet te verjchillen ten zy in der
fchaps van Junnan hceftmcn zwalu- zelver kele zekerJhgvan een andere lijf
wen met kleine en grote witte plek- moeder waere. Hier in hoopt het on1

,

,

,

i

ken onder

De

't lijf.

\

verzaedelijk gedierte

alles te

zanien;

Sinecfche Artzcn weten daer zulx die van een wonderlijke ruimteis.
f

G

g

ylen-

Vogel LoU-

Befchryving des Keizerrijks

134

de roofvolhraght is , kotnt
'van daer allengs in den ment , en eindelijk in den rechten buik , na de wij/e der

breekt den zelven de bek datelijk

herkauwende dieren. Dus verre Plinius.
De Sinefen vifTchen door middel
van deze vogels , en leren dezelve
even als men hier te
het viflchen
lande de honden hazen leert vangen. Wijders, het viflchen gefchiet in

en handgreep uit de krop. De vogel
word daer na weer buiten boort gezet , om meer viflchen op een zelze wijze te vangen.
Dan tot belet dat deze vogels,

dezer wijze:

ve niet zouden doorflokken of binnenwaerds inflingeren, wordhaerde
krop of hals met een yzere ring toegefloten , daer de vuch voor zitten

Aenjlonts,

tia

,

De

varen met kleine
of vlotten van bamboes-

viiïchers

fchuitjes

,

,zeer dicht tezamen gevlochten,
daer zy deze vogels op zetten , op

riet

flromen en meiren uit viflchen.
De viflchen aldaer gebraght en
buiten boort gezet duiken aenflonts
onder water, en zwemmen met grote fnelte en gezwintheid voort. Zoo
dra nu de vogel een viich onder water achtcrhaelt en gevat heeft, flokt
die aenftonds in de krop ; fchiet zeer
fchiclijk daer mee boven water , en
komt aen 't vlot of vaertuig. De
vifl"eher of meefter des vaertuigs
,

,

met gewelt open en duuwt de vifch
met een zonderUnge behendigheid

,

die zeer gretigh op vifch zijn

,

dezel-

blijft.

De

viflchen

,

die door haer grote

de krop dezer vogels niet kunnen,
worden door haer by de neb opin

gehaelt; 't welk zy den viflchcr
groot geluid te kennen geven ,
haer die af te halen.

met

om

Ja helpt ook d'een vogel by wijl
den ander, zoo de vifch te groot is,
na het vaertuighfl epen, die zy ieder
by een eind in de bek gevat hebben.

Zoo

:

van Sina,

ofTazJïttg.

^IS
en fchieten de gevange vifch
in het
ter blijven , of niet datelijk, zoo dra water van de fchuit,
om niettefterzy buyten boort gezet zijn, onder ven.
water duiken, die worden met een
Zoo dra hebben zy de vifch niet
bamboes-riet, om haer de traegheit uitgebraekt, of keren terftond
weer
af te leeren , zeer fel op 't lijf gefla- op nieu
ten roof en volharden
gen dat de pluimen by wijle daer van in dit VifTchen wel vier uuren
achftuiveri.
ter een , tot dat de fchuit
vol vifch
Na een goet deel viflchen gevan is , zonder d'ecn den ander belet
gen te hebben, word d'yzcre ring geeft.
haer afgedaen, om voor haer zelf en
De vogels eindelijk keren , zontot haer eigen voedtfel te vangen
der koordeken, op de ftromen, om
welk haer zeer gewilliglijk in 't van- voor haer zelve te vifTchen juift te
,
gen voor haerc Méefters maekt.
dien tijde, als zy daer grote begeerte
De vifichers moeten voor ieder toe hebben want daegs voor de vifvifch
jaerlix zekere fchatting aen fching word haerdcgcwoaclijktfpijden Keizer geven. Zeer dier zijn de- ze onthouden well^ is zei<(.re maze vogelen, en geit dikwils een eeni- te geerft om des te gewilliger ten
ge , die wat vaerdig op de vangft is, vangft te trekken. Na een wijle gevijftigh tijl zilvers, ieder tijl gerekent vifcht te hebben , worden zy uit
op zeven en vijftig ftuivers.
het water genomen , en weer na
By Johan Gonzales van Mendoza, haer kooien gebragt. Dus verre Menin zijne helchryving des rijks van Si- doza.
tia , worden deze vogels, in'tNeerIn de landftreke Nanningfu des f^^ig»ien.
duitfch , Scholfers geneten , en dezel- Landfchaps van Quangfi7X]n fjirekcnve en haer vifch-vangft aldus befchre- de of kakelende en zeer klappende
ven:
Papegaien, vangrote engeftalte, als
De Sinefen hebben een zonderlin- gieren.
ge maniere van te viffchen die zeer
Op 't rouw geberghte van Suchuen
vernuftig en fraei is. De Keizer houd houden zeer itoute en kloeke Giein alle Steden , gebout op d' oevers ren in het zelffte Landfchap by de
der ftromen , zekere huizen , waer krijgs -ftadt Tcmui veel zangerige
in alle jaren veel Scholfers opgebragt Leeuwerken.
worden, met de welke gevifcht word
In het Landfchap QuatsfuHg en in J""»»"»in de maenden als de vilch haer kuit dat van Quan^li cnjunnan , houden op
gefchoren heeft in dezer wijze. De 't gebergte tamme en wilde Pauwen,
Mecfters dezer vogelen nemen haer die zeer weinigh in d' andere Landtuit de kooien en brengenze aen d' oe
fchappen vallen en geen andere , dan
vers der ftromen , alwaer zy veel van dacringebragt.

Zoo by

gevalle eenige vogelsach-

,

,

,

,

:

,

,

,

,

:

,

,

,

,

fchuiten

houden

om

te vifTchen

,

en

wege met wa
Daer na word haer de krop onder de vleugelen met een lang koordeken zoo dicht toegebonden dat
vullen die ter halver
ter.

,

zy de

vifch niet

kunnen

doorflinge-

dan worden de Scholfers in
water
gefmeten,
om te vifTchen,
't
't welk zy zeer gaerne doen, enfchieten met een grote fnelheid tot verwondering, in 't water komen eindelijk na een wijle onder water geweeft te zijn, en 't geen tufl'chen de
neb en krop is vol vifch gekregen
hebben weder boven en vliegen
met de zelffte fnelheid na de fchuit.
ren. Als

,

.

,

,

,

In d'achtfte landftreke Hoa'iganfu
des Landfchaps van Nanking zijn
veel meer Quakkelen en Fefanten,
dan op eenige andere plaetfen van
Sina.

In de landrftreke Taipingfu des
Landfchaps van Nanking, kit in den
ftroom Kiang een eiland Hiao , welk
niet anders , als een doorgaende uitgeholde fteen fchijnttezijn hierop
neftelen ontelbare meenigten van
nacht-uilen; waer van ook het eiland
:

zijnen naem bekomen heeft.
In het Landfchap van Xantung
vette Kapoein
Veldhoenders
nen, Fefanten, en

zijn veel

Hoenderen

Gg

2

,

groten

s
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en voor een gcnngen prijs te bekomen ja de kleine en
kuikens veel minder , dan de vette kapoenen.
In S/na hout ook zeker vogel Fung
eigentlijk geheten , en met het byvoegenvanC/Jw^, dat 's geluk /a»^ciang : want het verfchijnen van dezen vogel (en hy verfchijnt zeer felden en altijts alleen) word by de Sinefen voor een goet voorteken en
groot geluk des gehelen rijks gehougroten overvloet

tenix.

Landfchap van Leaotum, na hy grenfendeaen dat van Peking) zijn van hooft
een paeu gelijk. Het Sineejcb gedicht
zeifer aldus van: Hy betekent met de

,

:

Vogel Funxiang of

:

:

!

1

fchouderen,de deucht : met de lendenen,
gehoorfaemhett : met de rejl des Ujfs ,getrouhe.'t. Het is een zeer godvruchtige
vogel : treet van vore als een rinofler

1

,

van achteren

als een draek

pad :

Sinefen malen dezen
den vogel met een wonderlijke

,

een fleert

,

heejt een kop

:

voeten als een fchilleals een haen. Hy ver-

toont de hlinkvenvige vleugelen

van

vijf zeer fchone vogelen. De grootfle
overheden dragen deze vogelen met

den. Of, volgens Boym , zoo deze vogel uit d'oogen der menfchen
vertrekt , het is een voorteken van
d'eene of d'andere rampfpocdige uitkomft, aen den koninglijken huize.

De

als een hert

gout geflikt op de kleren , aaer zy iets
geheims mede uitbeelden. De groote is
niet

boven

tveee

Dus

palmen.

verre

Boym.

uitfteken-

In het Landfchap van Xenfi\\o\x<\cn
vleermuizen, zoo groot alshoenderen of ganfen. Zy worden by de Siven met gout zilver en zijde zijn nefen voor zonderling lekkere difchafbeelding op dierbare tapeetferyen gerechten gehouden:wijlhaer vleefch
ver-

fcheidenheid van kleuren af, en roemen hem geweldig flikken , en we-

Vleermiii'

zen.

:

,

in lekkerheid verre boven dat van
enklederen.
Martij n wil hem voor den vogel hoenderen by hen gekeurt word.
Diergelijke vleermuizen , over het P'A
fenix, of voor zeker bonte, en ongeheel
lijf hairig, gelijk apen of katgehouden
bekende flag van arenden
ten , en met een apen of katten kop
hebben.
Zoo defelve Martij n getuigt, leid en zoo groot als duiven , hennen of
indelandftreke Munghoafudcs'Lzvvd- ganfen , worden aen verfcheide oorfchaps van Junnan , een berg , na den den in Afie gevonden , als in hetKoSinefen Fenix , Funghoang genaemt; ningrijkvanM(>^o/-,inhetgeweftvan
wijl dees vogel, zo de Sinefen zeggen, Kajmir, in Suratte, en op de naby geleop den zelven geftorven was na eene ge eilanden,als ook in Brezijl. 2.y vliewijle zeer liefelijk en aengenaem ge- gcnm Suratte by troepen gelijk wilzongen te hebben. Zy voegen daer by de ganfen , en worden des avonts in
dat al de vogelen uit d'omleggende de lucht of aen de bomen hangende
geweften , op het uitgaen der herfft, gezien en doen door haere ongeop dezen bergh vergaderen , en de wonelijke grote en wonderlijke gedood van den Fenix aldaer bewenen ftalte tot ftommenstoe, den vreemen betreuren. d'Inwoondcrs nemen hng verbazen. Waerom d' onzen, beook deze dagen waer,en klimmen des deeft, door de nieuwigheid der zaom die onder 'tgevogelt te benachts met licht op den berg, tenvo ke
gel-vangft , met weder keren van mee- trekken , de zelve , hoewel vry ongerijmt , gevleugelde of vliegende apen
nigte der treffelijkfle vogelen.
Boym befchrijft dezen vogel al- genoemt hebben. Wel mogenze onBy de Sinezen is een vogel van der het geflaght van d' andere vleerdus
ongemenefchoonheid, ivanneer deze zich muizen gebragt worden ten aenzievoor doogen der menfchen verberght , ne zy vliezige vlerken in pïaets van
zulx wort tot een voorteken van dee- vleugelen gebruiken ,infgelijxdatzy
ne of andere rampfpoedige uitkomfle geoort zijn
klaeuwen en vier voeaen den koninglijke huize gehouden. Het ten hebben jongen en geen eyren
mannetje ivort Fum het wijfje Hoam werpen en die zuigen macr wijlzy
genoemt: zy neflelen op de bergen des zoo groot als een kat zijn meteen
Koningrijks Tan; (Tan is heden het dikke en vlezige buik en borft; defgej

!

I

\

j

j

,

j

,

,

'

,

,

)

:

|

;

l

j

;

i

,

:

:

,

I

i

lijx

:

Tiiu Sina

,

lijxdat2evan denhals af, totacnhet
eind der klaeuwen , met een doorgaend vel of vlies, gelijk een uitgefpannen zeil , van achteren bedekt
worden ; fchijnen hier door van al
d' andere vleermuizen teverfchillen.
Voeg hier by, dat dit zeil ouder wel
vliezig is , gelijk in andere vleermuizen, en met wol aederen en vezelen
overtrokken fchijnt ; maer van buiten
doorgaens met zeer zacht hair , gelijk konijnen grijs en afverwig zwart,
wonderlijk bekleet is. Daer en boven
is ook dit bedekfel van ploien ontbloot, waer door de vleugelen, na de
wij ze van andere vleermuizen , te zamen getrokken en uitgeflagen worden. Dies men bevinden zal, zoo het
beeltenis van deze met dat van een
Brazijlfeofeenig andere Indiaenfche
vleermuis geleken word dees van die
zeer verfeheiden zal zijn.
Het geheel beeft is ontrent lang
drie voet, en van een zelve brete de
,

,

,

:

fleert

dun, een fpan lang, die gelijk

ofTaifing,

ingezakt aen het zelffte vel hangt,

welk het geheel lijf van den hals af tot
aen het eind der klaeuwen, gelijk een
uitgeftrekt zeil bedekt. Ook zit op
de benen geelachtig zachte wol uit
delaefte geleden der voeten of tenen
fchieten dunne,zeer fcherpe en kromme klaeuwen waer mee het dier
hout , al wat het aenvat inzonder:

;

,

heid boom- vruchten, die het affnoeit.
Het is langachtigh van hooft lelijk
van aenzien en opfperring der bek
heeft kleine tanden, bequaem ten
roof, en eindelijk ronde en kleine ooren, bcftaende uit een zeer dun vhes.
Zoo Kirchcr getuigt, hebben zoodanige vleermuizen geen pennige,
maer kraekbeenachtige vleugelen,
daer mede zy, niet anders als de gemene vleermuizen,door de lucht vliegen;
hoewel dekraekebeenachtige vliezen
der vleugelen met zoo veel becnigc
vezelen in de lengte der vleugelen
onderfcheiden zijn, dat zy zeer na
,

,

pennige vleugelen verbeelden.

Gg
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Zy
hou-
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Wijders (volgens Bontius), neftehouden in de dichtfte boflchaedjen
en met de2e vliezen gelijk met een len op het eW-xnójava, in de bofichen,
zak bedekt hangen fich ;des daegs gemeine vlccr- muizen zoo groot
aen de holle ftammenen takken der als duiven die de Javanen ceccn voor
bomen, of aen de daken der hutten, een grote lekkcrnyc. Zy komen by
by deklaeuwen op; zulx daer gene wijle des nachts in de huizen zoo
dieren, maer zakjes fchijnen te han- om de hitte des daegs, devenftersof
gen: waer doorzy van het ongedier- luchtgaten open gelaten zijn , en zulte, hunvyandt, bevrijd blijven. Zy gen, met bijten aen de blote voeten
plagen geweldig kudde en vee met derflapers, een grote meenigtebloec
net uitzuigen van melkenbloet, tot uit; meer tot fchrik, dan met eenig
gevaer vermengt.
hun voedfel.
,

,

,

,

,

1

\

,

Vijfchen^

,

Oor
men

de meenighte van ftro, meiren en poelen is het
geweft van Sina rijk van ve

tijden des jaers verborgen blijven.

De

Sinefen fchrijven en beufelen,
zoo iemand zijn voeten mer het
bloct van deze viflchen beftreken
heeft , lichtelijk op het water zal
kunnen wandelen. Zy voegen daer
by, dat zoo het water dan gerocrt
wort, aenftonds al di^e vidchen boven water komen, enzelfalhet water des vliets rootachtigh en vuurigh

inzonderheit
Xantung
welk
het Landfchap van
,
door zijne nabyheit aen zee , behalve de vifch in ftromen, meiren en poelerlei viflchen

len

,

ook

:

veel zee-vifch heeft

:

ja is

voor de waerde van eene ftuibekomen. Een
ongelofelijke meenighte van allerlei
vifch is in het Landfchap van Huquang ; delgehjx in dat van Kiangfi
infonderheid van falm , voorn , en
aldaer,

ver, tien pont vifch te

maken

naeiti

Tan

's root gezclt.
landürekc Nm-ji^ficfu des Landfchaps van Chekiangh*t<ztt, door hare
nabyheid aen zee de volheid van
zee-Vifch , verfch en in de zon gedrooght allerlei oefters , krabben
en kreeften , daer zy geheel Sina in
grote meenighte van verzorcht.
Het geheel jaer door wort'er herder
gevangen en in den aenvang des zomers zekere vifch Hoang geheten, vifch
dat 's geel, om haer geelhei t van kleu- W""".?re.
Geen uur kan deze vifch buiten
het water onbederffèhjk blijven , zoo
week en tenger iflc. Maer wijl zy,
om hare aengenacmhcit en lekkerheit van fmaek zeer by de Sincfen
begeert is wort zy in zakken met
ys gefteken, enalzoo gewonclijk te

voert, dat

De

fleur.

,

In den ftroom Kiang, ontrent de
Stadt Kicukyang , wordt fchoon eenige mijlen van zee af, veel zee-vifch

:

,

gevangen,

Inden

waerom hy den

:

als fleur, dolfijn

en falm.

by de Stadt Xeu,
Landfchaps
des
van Hu(juaMg,zijn mevliet Io/^«,

,

nigte van treflelijke lampreien.
Onder meenigerlei flagh van viffchen , heeft de geele flroom zekere viflchen Xehoa , dat 's ftee» des
iloems , alzoo genoemt na defieen-

op haeren huit. Zy
word nergens gevonden dan ontrent
achtige plekjes

,

de flad Paote des Landfchaps van
Xanji, en isbydeflempcrsendrinke-

,

,

broers in groote waerde. De befte
bleien worden in het Landfchap van
Fokienhy de ftad Hunghoa, gevangen.
De vliet Tan, die dicht voorbyde

koop

Hierom wort ook

gebraght.

des winters ys bewaert en tegen de
zomer opgedaen.
In zeker Meir van twee honderd vifih Kin.
Opper ftadt Nanyang des Landfchaps bunderen groot gelegen op den berg yvan Honan vloeit heeft volkomen Cienking, in delandftreks kangchenfu
rode viflchen , die alleenlijk in den des Landfchaps van Cbekiang, worden
begin van Aq,xï. zomer gezien en ge- viflchen gevangen, goutgeei van kleuvangen worden , wijl zy op andere re , waerom zy K/»ju genoemt zijn,
(want
,

,

,

va» Si na

(want Kin is gout en Tu vifih gezeid)
met een glinftcrende en blinkende
huid ja glinftert de gehele ruch niet
anders, als ofzc met gout-geel poeder
befprengkek was. Naulix zijn deze
;

of Tui/wg.

2^^
de viflchcry duurt
twee fchepen.
En fchoon het over de twee Jionderd mijlen te water verre is
zoo
word nochtans deze wegh in den tijd
van acht oftien dagen afgeleid want
nacht en dag worden de fchepen, by
een lijn door zekere luiden voortgetrokken. T'elkens worden \erfche

1

,

I

,

:

viflchen veel groter als een vinger;

hoewel gewapent met een fleert in
tween of drien gefpleten.by wijle ook

,

ongefpleten en breet
zuk dezelve
haer zeer fchoon in 't oog vertonen.
Zy zijn by de Sinefen in grote waerde, en worden by hen gehouden met
grote naerftigheid binnen 's huis of in
de luft-gaerden, in zeer fraeie vaten,
ten dien einde gemaekt. De Groten

trekkers

:

gaef en in

maekt is

alle

vifch

,

zoo

in plaetsvan d'af-

onze renboden, vaerdigh
ftaen want by eenen voor afgezonden brief word d' uur des dagsvan de
komfte der fchepen bekent gemaekt.

fen, gelijk
:

Zoo hier miflag in begaen word, zelfs
d'

Overheden hebben den hals
Geen onkoften worden

beurt.

,

Een eenige

,

,

aefen by wijle deze vifTchen met eigen handen die dan in hun tegenwoordigheid (als ofze wiften , wie
haer Heer was, en welk een vermaek
zyhaercn eigenaer, met zich te laten
zien, aen doen) dik wils t'zamenfpelen en op en neer in 't water dobberen.

genomen

gematte die op zekere gezette plact-

zien

om

,

ver-

ont-

den Keizer deze lekkere

vifch te befcharen .daer hy ook eenige

van aen zijnerijx-radenmede

De

landftreke

deelt.

Chingkiangfu

des

Landfchaps van Junnan heeft door
de meenighte van ftromen en meiren , de volheit van viflchen
onder
andere een , daer uit de Artzen een
krachtigh genees -middel trekken,
dienftig tegen allerlei fchurft en rap,

heel en

delen na wenfch volen vier kro-

;

, geit dikwils drie

nen.
In zeker waterig dal , op de bergh
Haiyang , by de Hooft-ftadt Quelmg

pigheit.

desLandfchapsvan Quangfi, houden
viervoetige en gehoornde viflchen.
in de landIn den flroom Siang

In de zeUïle landftreke , by de
Stadt Tangcung , is in het meir Ming
zekere zwartachtige vifch Cing geheten die gezeit wort goet te zijn
tegen vele ziekten.
In de landftreke Fungciangfu des
Landfchaps van Xenfi, by de Stadt
Pingjang, wort een vifch gevangen,
die de Sinefen Xe noemen dat 's de
,

,

ftreke Changxafu des Landfchaps van
fiuqujMg , en in den groten ftroom
Kiang , daer hy door het Landfchap

,

van Nanking vloeit , worden in Gras
en Bloei-maend overvloedelijk zekere fchone viflchen gevangen , Xtyu by
de Sinefen en by de Portugefen met
een gebroken naem Xauel geheten.
Te dien tijde zend een der voornaemfte gelubden, door orde van den
Keizer gellelt de levendige vifch, begraven fchier onder 'tys , in zekere
byzondere fchepen met grote naerftigheid aen den Keizer zelf, na Peking: te weten, alle weken, zoolang

,

fteen.

,

ftoten,

Deze gedrooght en fijn gehoutdemotvolkomennitde

kieeren.zoo daer over geftroit wort.
In zee onder de landftreke Taicheufu des Landfchaps van Chekiang,
vangende Sinefen haien en zenden
der zelve vellen na Japan om fcheden voorzabels te maken, en door
geheel Sina , met grote winften.
,

,

,

,

,

Slangen of kruipende enjïijfende Dieren.

N

de landftreke Fungciangfu
des Landfchaps van Xenfi,
houd zeker flag van zwarte
flangen, daer de Sinefen een
tegengiftigh geneesmiddel van maken,zeerdienftig tegen vele ziekten,

vifch

1

\

In de landftreke Nanyangfu des

Landfchaps van IlonaH zijn ilangen
met een huit doorgaens gevlekt en
met witte plekken ondcrfcheiden.
De wijn, daer een dezer flangen in
te wieken gelegen heeft, is een
,

I

xt.

cmg.

:

:
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het is een teken dat al
het vergif niet uitgetrokken is zoo

krachtigh genees -middel tegen de
lamheit.
In de landftrcke Hoancheufu des
Landfchaps van Huquang zijn Han-

hangen

blijft

,

:

hy niet blijft aenhangen, de zieltogcnden wort over het geraken bui,

gen die wonderlijker wijze de me- ten gcvaer des doodts
,

laetsheit en fchurfte genezen.

wenfcht.

,

Ook is'cr zekere wortel gevonden,
tegen het vergif van deze beet dien
de Portugefen Kau de Cobra noemen,
dat 's wortel vjn denJlang Deze dient
zoo lang gckauwt tot dat de gebeten
twee of dricmacl rifpt
By den Jcfuit Kirchcr heeftmen
van dezen flangen-fteen het volgend
Daer is (zeid hy) zeker Jleen hy de
Brachmans gevonden eenjdeels natuurlijk in de jlangen gegroeit die de Portu^f/ê"» Cobra de Cabello noemen, dat's

Op

denbergh Citieft, by de Stadt
Ca/boa, in het Landfchap van Chekiang,
houden zeer grote flangcn die geen
vergif by zich hebben.
In dclandftreke Gucheufu desLandzoo
fchaps van Quangfi heeftnien
dcSinefenfchrijven, flangenvan eenige roeden lang, groter in de gehele
wijde werelt niet gevonden worden.

,

!

,

slang Gen-

"

'

,

,

-

Zoo MichaëlBoym

getuight,

word

,

van flangen {Gent o by de

-dit flagh

,

geluk ge-

,

Sinefen geheten,) op
nan , in de Landfchappen van Quantung, ^tf;^/^ en andere gevonden, en
het eilant Ai-

hairige flang

maekt

,

eenjdeels door kunfl ge-

uit verfcheide delen van vergif,

,

inzonderheid van dezen
hairigen Jlang. Dees Jleen n tot een tegengift , zoo tijdelijk gebruikt ivord,
uit te zuigen en te vermorfelen , in
doch is zo zeer vergiftig niet gefcha- aen die vergeven zijn. Eengenees-midkeert met afch kleure , lang achtien del , Jckter door geheel Indien en in Sibuiten twijfel de grootüe van alle
flangen. Hy Hokt gehele herten, met

tige dieren,

is

,

of vier en twintig voet. Hy fpringt
hongerigh uit heggen en ftruiken te
voorfchijn, recht zichten fprong,
met op zijn fleert te (leunen, en
vecht fel tegen wilde heeften en menfchen fchiet by wijle loers van den
boom op den reizer , en dood den
zelven met omhelfmg. Zijn gal wort
by de Sinefen voor zwakke oogen
zeer dierbaer gehouden.
In het Landfchap van Quangfi en
^^^ yggj ootdcn in Indien is zeker
flagh van flangen die de Portugefen
Cohras deCahdlo noemen, dat'syAï«gen van hair of hairige Jlangen. In
het hooft dezer flangen wort een
fteen gevonden, Piedra del Cobra, of
jleen van den Jlang by de Portugefen
dienftigh tegen de beet
geheten
:

slang Cobralde Ca-

nngebruikelijk.
j

,

ik zou het nooit gelooft

hebhen zoo ik zelfgene ervaernis van
dezen Jleen aen een en hond , geheten van
eenenadder , genomen had : want dees
Jleen Jlra.x op de wonde geleid, kleefde
acnjhndi zoodanigh aen de zelve , dat
hy qualijk daer van te trekken ivas , en
bleef zoo langh aen de wonde vaft tot
dat hy
reeds vol van al het uitgezogen vergif gelijk een bloedzuiger afviel.
Na dit gedaen was , quam de
hond nu vry van het vergif , hoewel
eindelijk weer tot
een witle Jlaperigh
zijn zelf, en hyna weer tot zijne voorige
,

I

!

\

,

J

j

,

I

,

I

,

!

,

-

En geiviffelijk

,

i

,

\

,

gezontheid.
j

Dezer

\

de grote HuKarel Magnigniis Romer,

zeljjler tijdt heeft

tuur-kunde

,

,

om de waerheidt' onderzoedoor deze zelffte flangen den menfch ken van deze zaek aen eenen man geervaernis

,

,

,

,

1

die anders in den tijd beten van een adder, met eeneh goeden
toegebracht
van vier en twintig uuren zou moe- uitgang genomen.
De Jleen in melk geworpen krijght
ten fterven. Hy isront in 't midden
wit en rontom blaeu geleid op de zijnen voorigen glans met het afleggen
wonde blijft hy van zelf daer aen aenjlonts van al het vergif ; en word
hangen maer reeds vol vergif ge- niet vermindert van zijn aentrekkende
worden, valt hy af. Daer na een poos kragt ; maer daer door vermeerdert
in mell^ gefmeten keert hy weer tot maer de melk verandert zijne witte kleuzijnen natuurlijken ftaet. Zoo hy re door de kracht des vergifs. Hendrik
voor de twede male aen de wonde Roth heeft my verhaelt, {die my drie zul,

,

j

,

,

,

,

,

:

\

•

,

,

.

;

,

;

,

'

ke

,

van Sina

;

ofTaifing.
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^

kefienen gefchonken heeft , meenigmael
in het koningrijk van Mogor , ervaernis
van dezenfleen genomen te hebhen: eerfi

men by

wijle lover

noch gras

ziet,-

niettegenftaende d'inwoonders, hogen en lagen , door bevel der Overheid , op 't velt deze fpringhanen van-

aen zijnen dienaer , geftoken aen de
hand door eenen Scorpioen : want naulix gen en doden. Men ziet op de velden
hadhy denfleen op de wonde geleid , of dikwils zulke dikke en grote zweral het vergif, reeds langs den arm ver- men die , met het licht der zonne te
en benemen , verduiflering op d'aerde
Jpreid , begon te ruch tefchieten
wierd door den fleen in zoo grote mee- maken.
nigte uitgetrokken , dat de knecht de
Geen affchrik hebben evenwel de
toevloejing,nu tot deze dan tot een nader Sinefen van de fpringhanen t' eeten;
,

,

plaetfe der

wonde

,

met de vinger

Eindelijk viel de fleen

wees.

aen-

die on-

,

de wonde was vaft blijvan zelf af, en hraght den

affcheidelijk op

ven

zitten

,

knecht tot zijn vorige gezontheid.
Een andere ervaernis heeft hy geno-

men aen een pefl-kool, dien hy , met den
fleen op de doorgefnede kool te leggen,

, om voor een lekkernyet' eeten.
In de landftteke Teganfu desLandfchaps van Huquang , en in de landftrekc Pinglofu des Landfchaps van
Quangft zijn zekere ondiertjes of klei-

maer koken

die

Dit doet niet alleen de natuurlijke,
maer ook de fleen door kunfl gemaekt
van zoodanige geflote flene (lukjes des
Jlangs : of van de delen des hoofts , herte , lever en tanden , te gelijk met ze-

ne wurmtjes, diefchier op een zelve
wijze wit vvafch toeftellen
als de
byen haer honigraten maken hoewel de raten van deze wurmtjes veel
kleinder en fpier- wit zijn nochtede
wurmtjes zijn niet aengeteelt of tam,
maer onaengequeekt en wilt.
Uit de vergaderde raten maken de
Sinefen keerfen , even als uit wafch

gel-aerde vermengt.

hier te lande

en het vergif uit te doenzuigen , tot ge-

zontheidgebracht heeft.

,

,

;

:

;

maer

zijn veel witter,

van de

en worden gewonelijk, om haere dierBrachmans leren , hoe veel gelds men te,fchier alleen by de groten gebruikt.
Dus verre Want behalve deze keerfen zeer wit
hen ook aenhied te geven.
Kircher.
zijn , zoo geven zy in het branden
Daer en bovenisby deSinefeneen ook een liefelijke reuk nochte maander flang van zeer groot vergif; ken de kleren niet morzig noch vuil,
maer dierbaer, die denmenfch binnen fchoon eenige gefmolte droppelen
daer op gevallen branden ook zeer
weinig uren doodt.
geneeseen
wordt
Uit den zelven
helder en geftadig.
middel, tegen verfcheiden ziekten, alIn verfcheide Inhammen en Kredus bereid de ftaert met het lijf word ken, aen den zee-oevervan5/W, en

Niemand kan deze

kunfl

.

:

:

:

emmer

in een

,

wijn ,gefl;eken

kop van den
midden des

;

met van den beften ook onder het eiland Ainan houd zezulx alleen de bek of ker Land- en zee-gedrocht Hayma in
,

,

flang door een gat in het
waer
dekfels uitfteekt

'tSineefch geheten

,

dat

Zee-paert

's

-.

want Hay is zee en Ma paerdt gezeit.
van
zieden
door de flang door het
Het is met den naem van Zee-paert
en by de
den wijn , met het onderleggen des ook by de onzen bekent
vuurs al het vergif ten opgefperden Grieken met dien van Hippotamos,
niet om zijne
bek allengs uitbraekt.
dat 's Revier -paerdt
Het vlees, (het hooft afgefneden,) gelijkenis met een paerdt maer om
word den kranken gegeven en dit zijnegroote want het woort /7//»^w
eenigh dierbaer tegen -gift
gelijk heeft by de Grieken eigentlijk een be:

,

,

:

,

:

;

:

,

,

Theriakel

,

tegen

allerlei vergif be-

diedenis van groot.

Het word by de Sinefen afgebeeld,
als een paerdt met manen
volkomen
Het Landfchap van Xenfe wordt
door het gebrek van regen veel met hoewel ter weder- zijde des mondts

waert.
Ondieren.

Springhanen geplaegt, die al afknagen
en op eeten , wat op 't velt ftaet zulx
:

metuitftckcnde en lange takkige tanden, als hoornen.
De
h

H

zee-fmt.
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De kop , volgens Boym ( die by tien man kan in 't zijde, alsinEurope
hele troepen deze gedrochten aen de eenen in 't laken fleken. Men fnoeit
kuft van Kaf/ark tegen over Mozam- aldaer de moerbezien- bomen alle
hijk , op ondiepe plaetfen heeft zien jaers, gelijk in Europe de wijn-flokwaden ,) is van de bek af tot acn de ken, enlact die niet tot hooge bofchouderen, drie ellebogen lang. On- men op-groeien, wijl de Sinefen door
der zijn twee zeer grote kromme tan- lange ervaernis van veele jaren ge,

,

den :waer tegen boven defgelijx twee
dikke hoewel veel kleinder , net op
fluiten
waer tuffchen de tonge te
leggen komt.
,

:

De huit is

zeer hert , zulx zy naulix met fcherpe lancien door te ftekenis heeft nergens hairen, behalve aen het einde der fleert die zeer
doorfchijnend zijn,als ofze van zwart
hoorn waeren, zoo dik als eenftroo:

:

hebben, dat de bladen van de
boomen en jonge fcheuten
de befte zijde voortbrengen
Hier
door weten zy d'eerfte fpinning der
draden , van de tweede genoechzaem

leert

kleinfle

.

t'onderfcheiden.

Te weten, d' eerfte

murruwe en tengere
lente bladen komt, daerde zy- wurmen mede gevoed worden. D'andere
of tweedckomt van de Zomer en heris

,

die van de

halm, en buigbaer rwaeromzy niet
lichtgebroken worden.

de bladen. Alleen de verfcheidenheid
vanvoetfel geeft zoo grote verandeDe Kaflèrs zoo mannen als vrou- ring van werk.
Dit is miflchien d'oorzaek waerwen maken van ieder hair een bracebeom
de zyde, die in Europe gewonnen
let, totcieraetom de handen, en
wort dooFgaens dikker en grover is,
vrijding voor de lamheit.
Van de tanden, zoo Boym ook ge- als de SineefcheDe prijs van de eerfte en tweede
tuigt dezes diers worden in Indien
en te Goa rofe-kranfen beelden der ^inning , is by de Sineefen zeer ver(cheiden daer nochtans van het onHeiligen en ook kruifen gemaekt.
Men heeft ook bevonden dat de- derfcheidt tuftchen beide de meefte
ze tanden het bloeden wonderlijker zy handelaers in Europe gene kenwijze flelpen ; hoewel zoo d'erva- nis dragen. De befte zijde dan word
rentheid leert , niet de tanden van ie- gefponnen in de lente de roufte en
der peert zonder onderfcheid deze grootfte des zomers hoewel beide in
kracht by zich hebben waerom men een zelven jaer. De queking dezer
zekeren tijt heeft waer te nemen, op wurmtjes is volkomen eenen dezelden welken dit dier dient gedood te ve , en zoo veel moejelijkheid onderworden, op dat deffelfs tanden die warigh , en vereifcht zoo grote naerftigheid, als op zommige plaetfen in
kracht mogen hebben.
Geen oordt in geheel Sina voedt Europe daer aen befteet word.
Dies is het duidelijk valfch en vermeerzy-wurmen, als hetLandfchap
van Chekiang : want het verfchaft niet ciert, dat al de zijde in Sina van de
alleen aen zijn eigen landen aen ge- zy-wormen op de bomen zelfs, van
heel Sina zijde ftofïèn van allerlei zelf, zonder vlijd of arbeid van menilag; maer ookaenliet nabygelegen fchen, voort^gebracht word.
Zoo Martijn getuigt,is de teelt met
Japan, aen de Spanjerts op de Philipfijner eilanden, ja ook aen Indien, d' aenqueking , van zy - wurmen en
en aen de verre gelegenfte geweften maniere van Katoen en zijde te mavanEurepe : want veel zijde koopen ken een aeloude vont der Sinefen. Hifior.
de onzen te Hokzieu op, in het Land- De gemaelin van Keizer Ta, die om- na.
fchap van Fokien die al uit het Land- trent des jaers voor 's Heilands gefchap van Chekiang afgebragt word. boorte twee duizent driehondert zeDe zijde flofTen van dit Landfchap ven en vijftig heerfchre, zeitmen zulx
worden boven andere van geheel 6"/»^ allereerft uitgevonden en d'onderdavoor de befle gehouden en zijn voor nengeleert te hebben want hoewel
zulk een geringe prijze te bekomen, de teeldt en hantering der zy-wurdatmen aldaer met minder onkoften men voor dien tijd den Sinefen niec
onbe,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

:

;

:

Zy-reurmen.
Martij».

,

,

,

:

:

Si-

,

van Sina
onbevvuft waeren zoo was nochtans
de kunft van kleden daer van te weven, gelijk gevvonelijk in den aenvang
va;i alle dingen gefchiet, noch onbefchaeften zonder kunfl. Den Sinefen
komt billijk d'eere toe.dat van hen,gelijk van den hooftbron dat handwerk
na d' andere gewefien van Afie en E urope overgebragt zy.

len plag te houden,

;

i

\

j

;

,

(

komen

;

van zelf de zijde draden aen de bomen en op de velden voort, die niet
van tamme zy wurmen, maer van wurmen,den rufpen niet zeer ongelijk,gefponnen worden. De wurmen fpinnen
deze zijde niet in vorm van een bal of
ey; maer op zeer lange draden,die wit
van verruwezijn, en door de wint op
de bomen en huizen (daer aen dezelvö hangen en afgchaelt worden) heen
en weder geflingert worden bynaeven als de zomerdraden hier te lande.
Van deze zijde, even als van d'oprechte
worden zijde flofïèn geweven hoewel eeniger mate grover, als
die van de zijde der tamme zywurmen maer vallen in tegendeel weer
hechter en fterker.
Menigerlei half-flachtige dieren,
Amphïlïa by de Grieken genoemt of
dieren, die zoo wel in 't water, als op

:

1

\

i

{

I

j

I

i

;

I

op verfcheide plaet-

Hoekheufu des
Quantung
zietmen
van
Landfchaps
een wanfchepfel der nature , welk de
In de landftreke

;

i

j

:

geen vifch noch vogel alleen maer
van beids. Te weten, den gehelen zo;

;

na zee toe en word weer een vifch.
,

Krokodillen.

winters gevangen, en is,volgensfchryven der Sinefen, zoet van fmaek.
In He landflrckc Chaocheufu des zelalleen

mcnfchen en andere dieren aen,
inzonderheid in den herfft-tijd want
dan komt het dikwils uit het water,
en loopt door 't gankh land.
In den vliet Jnon der zefte landftre- zwmmmke Chaokmgfu des Landfchaps van '''*"
QuantuMghoxxi zekere vifch,dezwemmende koe by de Sinefen genoemt.

Deze komt

dikwils uit het water op
'tland , en vecht en ftoot met de hoor-

nen tegen de tamme koeien. Danby
lang blijven buiten het water, worden
deflèlfs hoornen weck en geel, en al
de hardigheid vergaet:waerom zy gedwongen is weer in 't water te gaen,
daer zy dan weer een vifch word en
de hoornen haere voorige hardigheid

In de landflreke Changtefu des I andfchaps van Houan hout in de revieren
zekere vifch, Hajul'm 't Sineefch geheten,dat 's kintje, om dat zy ,zoo gevan-

^'^^ ^'»^

gen word, een geluid van een fchreeuwend kint geeft.In gedaente verfchilt
deze vifch weinig van eenen Krokodil
islang van fleert, engaetopvier
:

het een Salraen-verwige
vogel , vhegende in 't gebergte maer
begeeft zich fchier op eind derherfft

word

,

voeten. Haervet.eensinbrantgeftoken , kan met water noch dooreenig
ander middel uitgeblufcht worden.
In Sina zijn veel land en water
fchilpadden, ^«e"/ in 't Sineefch geheten : indelandftrekeC/j«»^/^iA^y«des
Landfchaps van Suchuen , in groten
overvloei en op het eiland Pequey,
dat 't eiland van jchilpadden , gelegen

is

vifch

In hetLandfchap van //«^w^;/^ hout
de revier Si^ng een dier welk wonder wel na een peert gelijkt, hoewel
met fchubben op 't lijf, enklaeuwen
als een Tiger.Het is wreet van aert,
en
in

krijgen.

ïzn in Sina.

Deze

fchult.

,

,

mer over

,

I

>

;

Sinefen //od«^c/oy« noemen, dat'si"^Want het is
fraen-gele z'ijch - vogel

wierden noit door
hen befchadigt zulx die door de Krokodillen nietgedoot wierden,hierom
vry gelaten wierden , als buiten allé

:

,

land leven, zijn

nefen verhalen

valt

I

;

't

,

;

,

In hetLandfchap Xantung

dienhyde mifda-

digenvoor wierp om verllonden te
worden. D'ontfchuldigen.zoodeSi-

i

's

:

ven Landfchaps houden in den vliet in den ftroom AiaMg,in het Landfcnap
Zo Krokodillen die aldaer ook de \^n Huquang houden zeergroote;
hoe wel ook andere kleine en zeer
menfchenfchadedoen.
fchone
die d'inwoonders rot verder
Opper-ftadt
Aen d'ooft-zijde
en by wijle
Cwc/'f^ des Landfchaps van Quangliis maek in huis houden
een klein Meir, Co genoemt: waerin niet grooterzijn, dan een klein voKoning Pf^^/yby oudstienKrokodil- geltje.
,

,

1

,

j

,

j

|

Hh

2

Zoo

schilfail^
'''"

:

:
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keren fprong of huppel door middel
van het uitftrekken dezer vleugelen.
De gevleugeldevoeten van zoodanige fchilpadden zijn zelfs by de Sinevyanden in den droom geworpen fen, om haere zeldzaemheid, in waerwas wierd hy door eene fchilpad, ge- de. De fchilpadden met groene vleugelen worden Ld Mae Quey genoemt,
lijk een tweede Arion, op een Doldat 's fchil-pad met groene 'vleugelen
fijn na den over oevergevoert. Het
weldaed
want Quey is een fchil pad , Ló groen,
een
daer
by
zy
voegen
was
Mae vleugelen gezeit.
en
die
geweeft,
van de dankbare fchilpad
Veeloeftersheettmen aller wegen
hy een lange wijle gevoed en daer na
aen den zee kant zoo goet als de
Van zelf vry gelaten had.
In zee, onder de vierde landftreke Kokbejler oefier in Engelant inzonHoeicheufu des Landfchaps van Quan- derheid overvloedelijk in de landtung, hecftmen zulke grote fchilpad- ftreke Tencheufu des Landfchaps van
den die van verre hele kli| pen fchij- Xantung.
In d'elfde landftreke Vencheuju des
nen te zijn. Daer zijn 'er, die, zoo
de Sinefen fchryven boomtjes en Landfchaps van C/7e/(-/<7»g komen (een
wonderlijke zake) zeer kleine oekruiden op defchilden hebben.
Sina
ftersvoort,diealdaer
op waterige velvan
In eenige Landfchappen
en inzonderheid in //o«^« worden ge- den gezait worden wantzyftroien
vleugelde fchilpadden gevonden, met eenige oefters,hoewel eerft geftampt,
groene;zomtijts met blaeu we vlerken even als zaet over de velden waer uit
of vleugelen aen de voeten. Haeren oefters zeer zoet van fmaek groeien.
zeerlangfamcngang komen fy te ver- Aller wegen aen den zeekant zijn
gelden met vUegen of hever met ze- ook veel kreeften en krabben.
de Sinefen verhalen, zou aldaeraen zekeren krijgs- knecht een
wonderlijke gefchiedenis gebeurt
want als dces by geval van de
zijn

Zoo

,

}

:

,

,

,

,

,

,

,

,

;

'

:

'

,

1

'^ergh-Mperh^n

,

^ejleenten en Aerdjïojfen,

Oor

geheel Sïna zijn ontal- prachtig en lekker leven zijn goedemijnen rijk en over- ren verquift want zy vragen dien , of
vloedig van allerlei metalen: zijn vader ontfangcr van 's Keizers
hoewel het een verbot in Si- geld-middelen in het Landfchap van
na is gout of zilver uit de zelve te Junnan is.
Het Landfchap van Kiangfi heeft
graven; wijl, zoo de Sinefen zeggen,
lijke

,

:

,

de menfchen doorgaends in de mijnen door de fchadelijke uitwaefte-

mende dampen der aerde dood blijven. Maer gout aen d' oevers der ftromen te rapen ftact eenen iegelijk vry
dezer wijze een overgroote meenigte dèftelfs bekomen
word. En is het gout by de Sinefen
veel meer een koop-waer als de waergelijk

ook

in

,

dyevan koopwaren.
InhetLandfchapvan Junnan word
het gout in grote meenigte uit het gezuivert zant geraept. Zoo de mijnen
mogtcn geopent worden , nergens
van daen zouden de Sinefen groter
overvloei van gout te verwachten

gout zilver, loot, tin en yzermijnen: dat van Fokien •^'Ltt, koper en
tin-mijnen hoewel d'yzer en tin-mijnen tot noch toe in Fokien niet geopent zijn het word ook gezeid gout
en zilver-mijnen te hebben. In de
zefte landftreke Tingcheuju des Landfchaps van Fokien , leid de berg Kin,
dat 's gout alzoo om zijne goutrijke
mijnen genoemt die de Stam Sung
deed openen. De bergen des Landfchaps van Queicheu befluiten zoo de
Sinefen fchryven gout, zilver, quikzilver en diergelijke dierbare ftoffèn :
rijke

,

,

:

,

,

,

,

al

hetwelk

zijn

,

lichtelijk

zoo de

zou te bekomen

bergluidcn te

temmen

waer uitbyheneengcmein
fchimp en fpot- woord ontftaen is,

en onder gehoorzaemheid te brengen waeren nu trekken de Sinefen

met

flechts zoo veel genots daer uit, als de

hebben

:

wanneer zy iemand zien

,

die,

:

berg-

: ,

:

van Sina

ofTaifing.
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van Huquang , worden op den berg
Xeyen dat 's ftene zwaluwe, na de re-

berg-luidcn, in mangeling van zout en

andere noodvvendigebehoeftigheden,
gelijk uit vrye wille aen hen geven.
gen ftcnc zwaluwen gevonden , die
De landftreke Hengcbeufu des Land- volkomen zwaluwen vertonen ja
>
fchaps van Huquang heeft zeer rijke de SinefeArtfen maken onder deze,
zilver-mijnen, doch mogen niet ge- by de verandering der kleure, onderopcnt worden.
fcheid van mannetjes en wijfjes
en
Door hetgehcel Landfchap van Su- gebruikenze tot genees-middelen.
chuen word een grote meenigte van
Op den berg Queiyu , in de landyzer loot en tin uit de bergen gedol- ftreke Taicbeufu des Landfchaps van
ven. Ook heeft Sina overvloedelijk Chekiang zijn al de ftenen zoo groot
velerlei flag van Henen en edelen ge- als klein, vierkantig.
,

:

,

,

,

fteenten.

In de landftreke Cungchangfu des
Landfchaps van Xen/ï , worden ze-

In het Landfchap van Suchuen valt

ongemeen treffelijke

zeil-fteen

,

ook kere bruin-blaeuwe fteentjes gevonden, met witte aederen of ftrepenon-

:

in het Landfchap van Huquang ; dcfgelijx in dat van Hom au.
In de kleine landftreke Lincheufu des
Landfchaps van Suchuen valt zeer veel
en de befte groen lazuur-fteen defgelijx in de zevende landftreke Natigangfu des Landfchaps van Honan en
in de landftreke Honanfu des Landfchaps van /«««t?;/.
In de zevende landftreke Kaocheufu des Landfchap van Quant ung, en uit
den berg Tinfang in de tweede Talifu
des Landfchaps van lunnan worden
zeer fchoone marmer ftenen gegraven die de Sinefen op bladen doen
zagen,om tot tafels, wanden, en dier-

derfcheidcn
te

by de groten in growant het gemeen gedat deze ftenen, tot kalk

waerde

,

die

zijn

:

voelen is,
gebrantenfijngeftoten, en dan ingenomen zeer dienftig zijn tot verlenging des levens.
Op den berg Pao in de vijfde landftreke Hoangcheufu des Landfchaps

•-

,

:

,

Huquang,\\otdtr\ïiQtm]CS gevonden
der welker zommige, zoo inde zon-

ne geleit root: andere geel worden, en
een wijle die zelve kleure behouden.
Uit den berg Jo by de Stadt Pa in
de landftreke Paoningfu des Landfchaps van Suchuen , worden dierbare
gefteenten gegraven maer om zijne
gelijk ander huisraet te gebruiken
want dees marmer-fteen is der wijze rouheit , hoogten en fteilte , is hy
met aederen en vlammen van aller- zwaerlijk te genaken.
Uit den berg Futu, in de derde landlei kleuren uit de natuur gefchakeert,
ftreke
ftromen
geboomHanchungfu des Landfchaps van
dat hy bergen
,
te , landfchappen en diergelijke zoo- Xenjï, en in de vierde Cungchangfu ; als
danig verheelt, alsof het door kunft ook in het Landfchap van Suchuen by
met een penceel aldus daer op afge- de krijgs-ftadPö wort feker berg- werk
maelt was. Dees marmer wonTien- of Mijnerael gegraven Hiunghoangin
fianggtnoemt , na den berg, daer hy 'tSineefch geheten. Het is rootachuitgehouwen wort. Zeer treffelijke tiggeel,metzwartachtigeftippenonmarmer valt ook in de landftreke derfcheiden-.by wijle vermiljoen rootj
funnanfu. Uit de bergen, ontrent de hoewel wat meer uit den gele , en niet
grote krijgsftad Siven des Landfchaps bequaem om te fchilderen. Het gevan Peking, wort witte en rode mar- lijkt na een krij tachtig fteentje of her
mer of porfijr-fteen gehouwen ook deaerde en word tegen allerlei ver,

,

,

,

,

,

|

,

j

'

,

j

,

,

:

zeer doorluchtige kriftal , dat ook op gif quactaerdige koortfen , fchadeden berg T/ng, 'm de landftreke Quang- lijke hitte der hontsdagcn voor een
Imgfu des Landfchaps van Quanji, valt. datelijk genees en behoed-middel geIn het zelffte Landfchap vallen toets- houden zoo gcwcikt in wijn ingenoftenen ,en meer andere om dekleure men word.
Uit de berg Tape by de Stadt Lungen herdigheid hooggeacht.
By de kleine Stadt Queiyang in de kku in de landftreke Taitungfu des
aerde uitlandftreke Hengcheuju des Landfchaps Landfchaps van Xanji, word
,

,

,

,

,

,

,

Hh

ge3

Befchrjving des Keizerrïjks

i^6

gegraven 7oo root dat ry in plaets
van vermiljoen gebruikt wort, om de
rode Sineefche zegelen te drukken.
Uit den berg Nkuxeu,m de landftreke Sigatjfu des Landtfchaps van Xenfi,
wordfekerewicteaerde gegraven, die
by 't vrouvolk begeert en in plaets van
loot- wit gebruikt wordt: want zy zet
hacrlchoonheid by wijlzc.gemcngt
met water ,alle zwartachtige vlekken

;

I

!

en plekken
ki in

't

Zy word Quei-

Sineefch geheten

,

dat

's

edele

Vroii.

De bergh Jo

steenkolen.

Landfchap van
Xenji, geeft zekere blaeuwe aerde of
berg-werk, daer mede de kleren, even
als met paftel-blaeu gevcrft worden.
Door 't geheel Landfchap van Xanji,
koewei overvloedelijker en treffelijker in de noorder Landfchappen,worden fckcre zwarte Iteen-kolen uit het
ingewand deraerde gegraven, zoodanig by na als die van Luikerlandzijn.
De Sinefen, inzonderheid geringe luiden,gebruiken dcfe kolen(M«i in 'tSineefchgeheten)opdehaert,indekeukqn, en in de kacchels; doch brekenze
en ftootenze eerft klein (want zeer
groote {lenen worden dikwilsuitgedolven) en mengenze dan met water,
en makenze tot klompen. Langzaem
raken deze kolen aen 'tbranden;maer
zo eenmaelaen de brand geraektzijn,
geven zeer groote hitte, en houden
,

in het

lang vuur. De Ndorder Sinefen gebruiken ook hout bamboes-riet en
ander brand- tuig op de haert.
In het zelffle Landfchap worden
(een wonderlijk dingh) vuur-putten
,

vuur-putten.

water -putvind die aldaer overal, en worden by de inwoonders, tot groot gerijf en zonder onkoom de fpijzc te koken gekoften
bruikt. Te weten, de mont van de pot
wort toegemaekt hoewel met openlatinghvan eenige kleine gaten, zoo
groot, als daer de pot in kan. En aldus

gezien, niet anders

als

Men

ten hier te lande.

kan gebruiken, om te koken met het
gat in het riet te openen: wacr door
het vuur uitflaet,en zachte fpijzelich,

I

:

(

,

verdrijft.

gemakkelijk van d'eene na
d'andere plaetfe gebracht worden;
zulx iemand dat na zijn welgevallen

rieten, kan

,

,

I

1

'

kookt, tot dat het uit is.
Uit de bergen Kie en Siuvii in het
Landfchap van Peking by de Stadt
Ptngco word zekere kool of Jodenlijmachtige aerde gedolven, die de Sinefen op de haert gebruiken.
Op den bergh /ö, in het Landfchap
van Xenfi by de kleine Stad Chinyven,
worden zeer klare fteentjes gevonden, niet ongelijk de diamanten.
Het Landfchap van Junnan heeft
robijnen, fafiren, agaten en andere
dierbare gefteenten ,Jemin geheten.
In de landftreke K'nicheufu des
Landfchaps van Huqua»g en in de
landftreke Quelhigfu des Landfchaps
van Quangli worden zeer fchoneftenen gevonden daer mede de Sinefen
hun gewreven ink zodanig temperen,
als d'Europife fchilders de verruwen.
In de landftreke A^j«/;««^/« valt zeker zwart fteentje de Sinefche ink
zeer gelijk, daer de Sinefen mede gelijk wy met krijt, op gefchaefde en
witte bortjes fchrijven. Aldaer valt
ook zeker flagh van ften en, zoo hert,
dat d'inwoonders ftene bijlen en meffchen daer van maken.
Uit den berg Tkxe , gelegen in het
Landfchap van i'wc/jwe'K byde krijgstclijk

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ftadAif«c/f7j;?^,

worden ftenen

gegra-

ven die , in 't vuur gefmolten yzer
uitgeven , zeer dienftig tot zabels en
degens. By de Stadt Siaoxan , is een
fteen-mijn diemeeft acn geheclS/na
,

,

,

fl:enen verfchaft.

Acnverfcheide oorden in 5/»^, in- Gom
zonderheid in de vierde landftreke
Nieucheufu des Landfchaps van Chekiattg, valt zeker gom of lijm Cie in 't
Mneefch geheten. Dees druipt uit de
boomen , en is zeer gelijk de gom of
koken aldaer d'inwoonders fchier traen van den terpentijn. Zy word
zonder moeite de fpijze. Men zeit des zomers vergadert of gewonnen
dit vuur dik is en niet zeer helder of en by de Sinefen gezuivcrt en geverft
,

,

,

,

Wel is het warm; maer
verbrant geenfms het hout, zo daer in
geworpen wort. J a, dat meer is,gefteken inde pijpen van grote bambocsdeurfchijnend.

met een kleure, die zy willen. De befte is gout-geel:
fte.
is

,

naeftdeze,dezwart-

Wanneerze noch niet gedrooght
geeft zy een vergiftigen damp uit,
vyaer

cie.

:;:

'van Sina, ofTaiJing.
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waer door den genen , die dezelve on- vloedt te bekomen is. Dus verre Trigewoon zijn, het aenzicht zwelt en gaut.
bleek word doch gaet licht weer oVerfcheide in Europe hebben gever. Zy droogt langzaem wanneer tracht een diergelijke vernis of gom,
[

;

,

mede beftreken ah de Sineefche Cie toe te (lellen
zy op een vochtige doch noit tot die volmaektheid kun-

kisjes of kasjes daer

worden

'ten

,

,

nen komen hoewel zeer naby. De
toemaking volgens Kircher hem
door zekeren Augullijner Monnik

plaetfe:maer eenmael gedroogt, fmelt

;

naderhand noit weer. Welk een fraeje zuivere en blinkende ftofïè deze
gomme is, heeft Europe al over lang
gezien aen de kasjes, kiflen en koffers , die uit Sina en Japan herwaerds
over gevocrt worden. De Sinefen heilrijken daer mede al hun pronk houtwerk ook de fchepen huizen , ta
fels, bedfteden of ledekanten en an-

,

,

Euflachius

Jamartmede

gedeelt, ge-

fchiet voornamelijk
(die

door gommelak,
miffchicn niet veel van de Sinee-

gom Cie verfehilt) in dezer wi)zc
Te weten de lak moet van zijne vuil-

fche

,

en takjes , daer hy aengroeit gezuivert zijn. De gezuiverde lak word
daer na ineen mortier gefloten niet
tot meel, maer korlsgewijze. De ge-

nis

,

,

,

,

der huifraet, tot groten glans en luifter. By Trigaut hceftmen van deze
gom het volgend:
In Sina M zeker Joden-lijm. , gelijk
melk geperfl uit de jchors van zekeren
hoorn , en lijmig gelijk pek daer de Si-

,

word metgezuiverde zeep
een dik laken of zak gedaen , en
daer na in een kinkhoorn vol water
een gehelen nacht gezet. Des andenefen zekere vernis van maken , die zy ren daegs word deze zak t' effens met
Cie en de ?ortu%ejen Ciaro noemen. de doffe uitgenomen en zoo lang geMet deze Cie heftrijken zy de tafels le- fchut, tot dat'er rootheid of eenrodekanten huifraed zelf de huizen en de verruwe uitkomt, die, mechet by^
fchepen , en met verfcheiden verruwe, doen van aluin hoewel zonder zeep,
na hun welgevallen : al het ivelk daer tor verfcheiden gebruik bewaert
van glimt, als eenfpiegel, en niet min wort. Maer het geen in de zak overdoor zijnen ^lans cierlijk in V oog u als blijft, is de gezuiverde vernis.
door de gladdigheid aengenaem in 'taenDeze gezuiverde lak ofvernis wort
raken : en duurt vele jaren. Door mid- in een genoechzaem wijd glas gezet,
delvan deze gom blinken de huizen der en daer op voorloop van brandewijn,
Sinefen en Japanders der wijze, dat zy wel over gehaelc tot vier vingeren
het oog fchijnen toe te laggen : ivant boven de lloffeopgegoten. Welkeen
hier meê , als met een verruwe , ver- of twee dagen blijft te weiken alle
leeldenze met glans de kleure van al- daegs de vocht met een houte Ipatel
Te dezer oorzake gebrui- om te keren op dat de gom aen het
lerlei J)out.
ken de Sinefen, by wien de gom in ge- glas niet blijft hangen. Daer na word
hruik IS
minder dan al andere vol- het door een linnen doek geklenfl,
ken , tafel-lakens over tafel onder het t'elkens met de vingeren in een eng
eet en : want zoo de blinkende engelijk glas uit te drukken.
door het opftorten
Dit word geflelt te weiken opeen
kriftallijne tafelen
van J)et vet der difcJ:-gerechten , iet van warme plaeis , vier en twintig uuren
haeren glans komen te verliezen zy be- langh. Eindelijk komt de begeerde
komen met het afwijfchen en overjirijken vernis klaer en volkomen helder bovan een weinig fchoon water , weer hae- ven drijven die, met het vatfchuins
ren voorigen glans : dewijl niets door de te houden, wort afgegoten. En deJjerde en gladde korft van deze gom kan ze is de vernis om daer mede te verindrinken. Behalve deze joden - lijm lakken.
Zoo men nu eenig houtwerk root
is^ereenolit geperft uit de vrucht van
neem
zekeren anderen boom , den voorigen wil verniflen of verlakken
meng
en
niet ongelijk. Het gebruik van dejjelfs den beften draken-bloedt,
kookjel is een en dejelve ; maer geeft Joo dien onder de vernis voornoemt die
groten glans niet , hoewel in groter over- in het fakjc overgebleven is. Zoo
zwart
floten lak
in

,

,

,

,

,

,

,

I

(

I

,

j

I

,

i

j

,

J

,

,

I

,

j

,

,

I

,

,

,

,

:
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zwart neem het fijn poeder van gebrande benen , en befla het met de
Die bont verzclffte voorige vernis
lakken wil , of met vlammen enfchilpats-gewijze, fga aldus te werk Neem
loot-wit fijn gewreven en befla het
met de vernis, die met voorloop van
brandewijn bereid is. Na ditgedaen
is, beftrijk met dit mengfel driemael
het houtwerk, doch d'eerfte beftrijking zy niet met al te dikke vocht;
maer matelijk dun de tweede zy met
de derde
een weinig dikker vocht
met noch dikker. Leg dan het houtwerk te drogen en wrijve het gedroogt met gezifte poeder van puim-

ffes

derheid rootachtige bern-fleen. Eeni"
ge, voegt'et Martijn by, willen dat
de bern-fl:een uit het gezuivert merg

:

:

der pijnbomen ontltaet , door de
langheid des tijds hert en klaer geworden.En gevvifTelijk (zeid hy) ik heb uit

:

,

:

:

,

Kekenijks

pekofhersvanpijn-bomen, doorkoking bernfteen zien maken en van de
Sinefen verkopen ja was zoo treffe,

I

:

I

nagebootft , trots de befl:e oprechte bern-fteen. Ook is geen zeker
teiken van de waeren en oprechten
bern-fteen, het natrekken van kaf en

lijk
[

!

!

1

j

anderehchtcftoffè:wantdevcrvalfchte
en door kunft gemaekte bern,

fteen

zoo gewreven wordt

,

,

heeft

fteen af, zoo lang het glimt. De vlek- een naetrekkende kracht als de bernken vlammen of plekken worden fteen.
Defgelijx valt in het Landfchap van
met vernis afgemaelt, daer het poeder van gebrande benen inkomt. Zoo Junnan bern fteen maer een weinig
de gedroogde vlekken niet wel ftaen, roder dan de Pomerfche want de
of door het wrijven uitgegaen zijn, gele word 'er geheel en al niet gevonzet het geverft houtwerk weer te dro- den.
Zout word niet alleen gemaekt in
gen, befl:rijk het weer met de vernis,
d'
aenzee-gelege
Landfchappcn, maer
branvoorloop
van
toegemaekt met
dewijn, vier of vijf mael achtereen, men vint ook op 't vaft of binnen
en zet het zo te drogen. Daer na wrijf 's lands water, waer uit het zout, zonhet weer met het poeder van puim- der eenige moeite groeit.
In de landftreke Hokienfu des Landfleen
tot dat de fchilpats-gewijze
,

,

;

:

,

,

vlammen of plekken
nen. Het houtwerk

zich net verto-

fchaps van Peking zijn wijdftrekkende

eindelijk aldus

velden na den zeekant toe, waer op
uitzee-water zout groeit.
Al het water van hetMeir Jeu, gelegen in de landftreke Pingyangfu des

glat gemaekt en gezuivert ,

word ten

of viermael met de vernis,
in het zakje gebleven, geverft daer
na weer met poeder van puim fleen
glat gewreven , en eindelijk , door het
wrijven van gebrande tin , met een
natte doek, de laefte hand daer aen
lefle drie

:

geleid.

Dus verre uit Kircher.

Op

de bergen derzefl:elandftreke
Tingcheufu des Landfchaps van Fokten

,

Landfchaps van Xanji, is zoo zout, als
zee- water, en word daer uit zout gemaekt.
In de landftreke Kingyangfu des
Landfchaps van Xenfi leggen twee
poelen met zout water, waeromzy
Tenchu

genoemt worden dat 's zout
: hier uit word veel zouts ge,

onthouden zich wilde en woefl:e poelen
menfchen, leven op zich zelfs, zon- maekt.
der der Sineefche wetten te willen on-

derworpen zijn.
Uit de bergen

,

in d'achtfte land-

ftreke Jenganfu des Landfchaps van

Xenfi , vloeit zeker Joden-lijmachtige
vtttr-oii*.

.^

vocht, gemenelijk Peter -olie genoemt, die de Sinefen in de lamp en
tegen fchurft gebruiken.
In het Landfchap van Suchuen is
overvloet van beiderlei bern-fteen, te
weten, de gele (gelijk aen de kuft van
Pomeren gevifcht word) en inzon,

In het Landfchap van/«««^« , aen
de Noord- ooft-zijde der StadtTd'o^^^w,
is een grote put met zout water , welk
gefchept word, om fpier wit zout te
maken tot gebruik van de geheele
Landftreke Taoganfu.
De put word Peyencing genaemt,
dat 's Put van wit zout want Pe is wit
,

:

Yen zout , en Cing put gezeit.

De vin-

ding van dit zout word de Schapen
toegefchreven wijl die aldaer d'aerde
plaghten te lekken en met de voeten
;

,

en

zout.

va» Sina,

rrigMt.

ofTaifinz^.
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en klaeuwen uit te krabben. Totdat
Deze zout-puttcn zijn ook in de
eindelijk d' ingezetenen, diedikvvils landftreke Quekheuju. In de landllreke
achtingop dit werk gaven,aldaer zou- Kiahingfu des Landfchaps van Cbekiang
te acrde en water gevonden heb- zijn aen den zeekant zeer grote zoutben.
pannen of velden, daer zeer veclzout
Dies heeft Sina overal de volheid gewonnen word. Dcfgclijx in delandvan zout: des niettegenftaende, wijl ltrekeHffd'/gi7;?y^,niet verre van de Stad
het zout van groot gebruik is brengt Hoaigjn, en op verlcheide meer andede zouthandel een grote tol in 's Kei- replaetfenaenzee.
zers fchatkiften , en zijn de zout-han\n Sina valt ook deflofieof aerde,
delaersaldaer inzonderheid overvloe- daer het zeer edel aerde gebak-werk
delijk veel.
porcelein Van gebakken word.
Ieder Landfchap, welk zout geeft,
Eenige ftroien uit hoewel beuzelheeft ook jaerlix een zekere gewichte achtig dat de ftofie des porcelijns
zout aen den Keizer, tot fchatting op van gefloten eyer-fchalen of zee,

,

,

,

te brengen.
zout-put''"•

Op de

bergen desLandfchapsvan
waeruital
d'inwoonders zout bekomen; tot een
groot bewijs der goddelijke voorzienigheid tegen deze menfchen aengezien dit deel van S/na verre van zee
afgelegen is
en geen zout dan tot
hun grootfte ongemak , van andere
5//c/'«i'«zijnzout-putten

:

;

,

plaetfen

zou kunnen bekomen.

Deze putten zijn dikwils over de
honderd fchreden diep op bebouwde bergen en van zoete aerde. De
mond der putten is nauhx drie of vier
palmen wijd.
Deze putten worden met eenyzere hand uitgegraven, welke, in d' aerde gelaten, door haerczvvaerte en vingeren in de zelve door dringt aenllonds daer na by een tou opgetrokken.fluit haer zelve, door een zonder,

:

linge kunft en handgreep, en vat d'aer-

de, die uitgetrokken word.

fchelpen zou bereid worden; metbyvoegen , dezelve eerfl; honderd jaren
onder d'aerde moet leggen.

Volgens andere
lein aldus

gemaekt

word het porce-

,

zekere krijtachfijn gedampt en
tot meel gemalen
word in putten
van graeuwen fleen en vol water, gefmeten, en daer inzoo langgelaten,
tot dat deze ftoffe geheel tot een pap
:

tigeherdeaerde.eerft
,

,

verteert

is.

komt 'er bo-

Midlervvijle

ven op een dunne vlies. Van deze,
daerboven afgenomen, word porcelein gemaekt , zoo fijn en klaer als
kriftal ,welk op lijf-ftratle niet uit het
land mag gevoert, maer moet ten hove,aen den Keizer en zijne Rijx-raden
gelevert worden. Deftofïè, onder deze vlies, geeft het fijnfte kraek-porcelein,welk hier in Europe gezien word:
de naeftvolgende ftofTe grover porcelein ; zulx, hoe nader de ftofTe aen
den grond van de putten, hoe grover
,

uittrekken van aerde uit de
putten gefchiet zoo lang , tot datmen
aen zoute aerde en water komt welk
met het inlaten van een vat daer na

en flechtcr porcelein zy geeft zoo
datd'ondcrfleop den grond ons aer-

uitgehaelt word.

dere Jefuiten.als oogtuigen, met meer
waerfchijnelijkheid fchryvcn , is 'de
ftofTe, daer het porcelein van gebakken word zekere fchrale aerde , .als

Het

,

Dit vat heeft op den bodem een
gat en dekfel of klap, welkdoorhet
invallende watergeopent word, wanneer het vat ledig hangt. Maer wanneer het vol is, en by een tou opgetrokken word, dan fluit de klap het
gat toe en het zout water word uitgedoor het koken over
haelt , welk
het vuur, de waterige dampen uitgeeft, en fpier wit zout op den bodem
laten blijven hoewel heteenv/einig
zoeter, dan zee zout is.
,

;

,

de werk niet veel overtreft. ,
Dan zoo Martijn 1 rigaut en an,

,

en gelijk helder zant enged,
volgens Trigaut.
Deze aerde word gegraven in de
veertiende landftreke Hoeicheufr des
Landfchaps van Nanking en van daer
aen vierkante klompen of broden ieder tot de zwaerte van ontrent drie
na het Landfchap van Kiangft
katti
lanesdcftroom Pogevoert.le weten,
het
li
krijt,

:

,

,

,

voneUin,

,

:
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het befte Porcelein van "geheel Sina

word gemaekt in zeker dorp Sinktede
fimo, gelegen by de Stadt Feukang
,

vierde der landftrekc /o^r /^f ?ƒ/<

des

,

Landfchaps van Kiangsi want fchoon
op andere plactfen ook d'aerde is,
:

I

De gevormde

en gefatfoeneerde
vaten , na die een wijle in dezen en
wind te droogen geftaen hebben,wor-

denindenovengcfteken. Deesword
dan dicht toegemaekt en vijftien dagen vervolgens zeer fterk gcftookt.cn
zoo dicht toe gehouden dat 'er de
,

zou
kunnen gemaekt worden, zoo komt minfte lucht niet uit kan. Na vijftien
het in generlei wijze by het geen te dagen ftokens, blijft d'oven noch vijfpas welk in 't dorp voornoemt ge- tien dagen dicht toe-gefloten, zonder
hy geopentword maer laten dien almaekt word.
En 't geen verwondering verdient, lengs met de gebakke vaten verkoehet Porcelein kan terboven-gemelde len: want zoo de gloeiende vaten aendaer zulk een groote over- ftonts uit den oven in de koude lucht
plaetfe
vloed van aerde is in geenerlei wijze gebracht wierden zy zouden, even
gemaekt worden Daer zijn 'er die als glas zeer bros vallen en aen (lukwaeruitmifl'chien het Porcelein

,

,

,

,

,

,

,

,

.

ken fpringen. Na verloop van dertig
dagen word het forneis geopent, in
gen.
dehet
byzijn van zekeren bevelhebber,
voeren
uitgraven
,
Die d' aerde
van
van 's Keizers wegen daer toegeftelt.
zelve niet zelfs na het Landfchap
Kiangfu maerverkoopen gemenelijk Dees onderzoekt al het bak - werk
ieder klomp of broot voor eenkon- neemt van ieder foort het vijfde ftuk
derijn aen andere luiden, die zich,met voor den Keizer,uit kracht van 's rijks
het brengen van deze aerde derwaerd, wetten vanouds her by deze volken
erneren;hoewel niet een eenig klomp, gebruikelijk. Het overfchot behouom 't bedrog te weren mag uitge- den d'eigenaers.
Ook worden van de ftukken van
voert worden; 't en zy met 's Keizers
gebroken Porcelein, eerflfijn gehet
gemerkt.
wapen
By boeren , rou en gemein volk, ftooten, daer na gezift, en dan met
worden aldaer de porceleine vaten water gemengt en aen klompen gegemaekt byna op een zelve wijze, kneet, weer nieuwe vaten gemaekt;
als d' aerde vaten hier te lande by de doch komen deze naulix tot haeren
potte-bakkers. Te weten d' overge- vorigen glans en fchoonheid.
Zommige gebruiken, 't geen ook
brachte aerde wordgeweikt, en met
zulx op de tempering des water leg-

,

,

;

,

,

het befproeien van water te zamen
gekneekt en bewerkt. De gevormeerde en gefatfoeneerde vaten worden
metverfcheidekleurebeftrekemwant

men heeft 'er geel, roode enblaeuwe
Porcelein

;

hoewel het

een

alle uit

zelve kleiaerde beflaet.

aen te merken ftaet, de verfch overgebrachte klompen, en maken daer Porcelein van. Andere laten die een wijle
leggen, en zoo hert en droog,als fteen
worden. De gedroogde aerde wanneer zy die gebruiken willen , word
fijn geftooten, even als het gebroken
Porcelein
het geftooten door een
zeef gezift, en met water gemengt en
tot klompen gekneet
waervandan
Porcelein, gelijk van de Verfche aerde
,

Het geen met Safraen-geele verf, en
met verfcheide beelteniilen van Draken befchildert is word ten hoof gezonden aen den Keizer en Rijxraden.
Het rood, geel en blaeu is voor de ge- gemaekt wordt.
meente.
Boven de celheid van ftofTe, en aer:

,

,

Om
ven

,

:

het Porcelein blaeu te ver-

word gemeenlijk weed by de

tighcid van maekfel, zijn hierom de
Porcelein - vaten zonderlingh prijs-

in- waerdigh wijl zy de kracht ook van
, welk
aldaer
zonderheid in de zuider Landfchap- ziedend hecte fpijze onbefchadight
pen, in grootcn overvloed gevonden konnen uit-ftaen. Ja de ftukken met
word.
yzerofkooper-draetaen malkandere
Het bakken dezer vaten gefchied gehecht, houden de ingeftorte vocht,
intiezer wijze
zonder te lekken.

Sinefen gebruikt

,

,

,

.

Door

;

van Sina , ofTaifmg.
geheel Sina loopcn luiden
om her , vaerdig op deze tlik - kunft,
die een zeer fijne dril, met een diamant voor aen gebruiken , tot het

Door

,

doorbooren der gaetjes.
Taftcr.

In Sina

is

velerlei papier

en word op

verfcheiderlei wijze gemaekt

:

te

we-

,

,

,

,

Sineefch papier kan de druk- pers uitftaen , nochte aen beide zijde hefchreven

Ver het geheel

de Sivan
verruwe,
nefen fchier wit
gelijk de volken van Euroinzonderheid die van
pe
Landfchappen
want die
de Noorder
:

:

vandeZuider, doordcnabyheidaen
de linie en hitte derzonne , vallen
,

bruinachtig van verruwe.

Het hair van de baerd'ishenylen
maer {lijf of wreet, ongekrult,
kort
want Sien loopt ook zeer laet uit
neefche Jongelingen van dertig jaer,
zien'er zoó jong uit, als uit Europi:

:

fche van twintig.
De kleur van de baert , als ook
van't hair des hoofts, isgewoonelijk
Zwart : en 't is een oneer in ^/«a lang

root hair te dragen.
D'oogen vallen fmal lanwerpigh
ront, en zwart ; maer puilen hoog uit.
De neus is hen zeer kleen en niet
de ooren van midhoog verheven
dehnatige groote : daer in de Sine:

het Smeefch papier
fcheurt ook
lichtelijk , en kan niet lang
dutiren.
:

Dan 'tgeenTrigaut hier zeit, dat
geen Sineefch Papier aen beide zijden
kan befchreven worden is een misflag

:

gemerkt verfcheide Sineefché

ook

papieren

hier te lande gezien

worden die zelfs by de Sinefen en
ook by de onzen aen beide zijden be,

,

fchreven zijn fchier zonder eenigê
doorvloejing wel heeft ditplaetsin
eenige dunne Sineefche papieren om
haer doorvloejing.
,

:

,

Het

Sineefch Papier is van onderfcheidelijke groote, het een vel of

blad groot

en ander klein
daer is
van twee voet breed, en anderhalve
voet lang
ja, een eenigvel van zes
lang , en drie voet breedt, zoodanig
,

:

:

Sineefch papier men ook hier te lande
ziet , uit Sina overgebragt.
Sina heeft ook aen verfcheideii

oorden Zuiker
Manna Honing;
en in de bergen overvloedelijk Sal,

,

peter.

Aen ^

lijf zijn

,

Si-

neefch

,

van ftammen en bladen van Bamboes riet van lompen van katoen,
zijdeen hennipe kleden. Hetpapier
van katoen gemaekt wijkt in witheid
voor het Franfch papier niet.
In de landftreke Vuchanfu des Landfchaps van Huquang word zeer grote
overvloet van papier gemaekt uit het
riet en deflelfs bladen , welk aldaer
groeit: zeer goet papier word ook gemaekt in de landftreke Lucheufu des
Landfchaps van Kiangnan.
Het gebruik •van papier (zoo Trigaut gQX.\Ji\gx.) firekt by de Sinefen zich
wijder uit dan by d' onzen : gelijk het
ook op velerlei wijze gemaekt ivord;
maer geen papier van wat joort het zy,
mag tegen om Europifch op : want geen
ten,

WcT^en of ^ejlahe y

2^^

worden. Dies een blat Europifch
papier
zoo veel doen kan, ah twee
bladen

en Inhorfi der Sinefen,

fen, aJs ook in dereftdesaenzichts,
weinig van d' Europers vcrfchillen

hoewel de Sinefen van zommige
Landfchappen plat en byna vierkant
van aenzicht zijn.
In de Landfchappen van Quati-'
tung en Quangsi hebben de meefte
luiden aen ieder kleinen toon twee
nagels , welk ook by die van Kochinchina gemeen is
ter oorzake miffchien zy eertijdts aen ieder voet zes
loonen hadden.
Al de Vrouwen vallen klein van
geftahe
en blank van vel bruin
wonder klein van
oogen
van
, en
in welk laefte zy achten
voeten
haer voornaemfte fchoonheid te beftaen: want hoe fchooneen vrou is,
,

,

,

:

zoo zy groote voeten heeft, zy word
voor lelijk gekeurt. Te dezer oorzake bewinden en bewoclen de moeders de voeten hacrer dochters van
kinds been af zeer ftijf met zwachtels,
li 2

om

,
,,

:

2P2

;

Befchryving des Keizer rijks

door dwangh van deze banden J een tivede Heleetitoond, dezelve gelijk
(te houden haerganfch leven aen de een wanfchepjel veracht word zoo dra
voeten) den vvafdom der natuurlijke grote voeten te voorschijn komen.
Andere zeggen ^../ Taquiagff» vrou;
groote te beletten. Dit knellen en

om

,

prengen der voeten veroorzaektin
jonge en tengere lichamen by wijle
zulke een pijn en ongemak , dat de
voeten de groei verliezen en by na
heel wegh krimpen en kreupel worden des niettemin wetenze wonder
kundig en aerdig te danzen en vele
fchermutfelingen met de blote armen
aen te rechten.
Eenigen willen,dat deze vond door
den een of anderen fchrande'ren perzoon, uit jaloersheid over de vrouwen bedacht zy , ten einde alleenlijk
om haer in huis te houden , en het
lopen langs de flratcn te beletten
welk daer re lande tot grote oneere
van het vrou-, en tot kleinachtingh
van het manvolk ftrekt.
Maer zoo Martijn getuigt , is deze
gewoonte herkomftigh van zekere
bloetdorftige en quaetacrdige koningin Taquia gemaUn van Keizer Che :
niet min, dan zy vermaert door zijne
ondeughden'en fchelmeryen. Want
deze Keizerin , hoewel boven al andere vrouwen wonder fchoon van
leeft, had zeer kleine voeten, en was
hier door qualijk ter gang. Het vrou,

:

,

,

,

wen-timmer om haer te behagen, begon haer allengs in 't eerft met gemaekte gebaren na te hinken de voe,

,

ten desgelijx , om kleinder te maken
te bezwachtelen. Ik zal laten volgen,
't geen Martijn van deze Keizerin

daer over in zijne Sinefche hiftorien
fchrijft

FanTzquiais herkomftighet oordeel
van d'eerjle en volkomen fchoonheid
welk noch heden hy de Sinefen in gebruik
is : te weten
dat die vrouwen alleen
voor fchoon gehouden worden , die kleine
voeten hebhen. IVanneer deze daer zeer
,

groot gebrek va» had, en anders onge-

meen Jchoon was

bewon zy haer voeten,
te bedekken met zwachAl cf overige vrouwen hebben

»m dien misjlal
telen.

,

,

haer nagevolgt,en namaels de fchoonheit
in de kleinheid oj rangheid der voeten
gejielt.

yVelk gevoelen tot op dezen tijd der
wijze toegenomen heeft , dat, fchoon men

'

|

maereen duivel onder

menfcJjelijke ge-

methox-voeten, die
zy hierom altijds met windfelen bedekt
daente geweejl zy

,

hield, en noit ontblote.

En

dat
de voeten der vrouwen altijds bedekt
hliiven. Zoo anders gefchiet , zulx word
IS

dit noch heden in gebruik

,

voor de groptfie oneere gehouden. Zoo
klein zijn de fchoenen , die de Sineefche
vrouwen gebruiken , dat haere voeten
niet veel groter zijn dan box-voeten.
,

Het Sineefch man-volk , zoo wel
alshetvrou-volk, droeg ten tijde der
Sineefche Keizeren voor het veroveren des Keizerrijx van 6'/«^, door den
Tarter, lang hair op 't hooft, zonder
het oitaf te fcheren, uitgezeit jongmans en jonge dochters, die, tot aen
het vijftiende jaer, het hair af-fchoren
flechts met een lange tuit of
vlecht op den kruin des hoofds te be,

,

houden.

Na dien tijd had het hair zijn vryen
vvafdom , fonder eenig fche'er-mefch
daer aen te zetten tot aen hettwintigfte jaer (de tijd van het opzetten
des mannelijken hoets, gelijk oulinx
by de Romeinen een gebruik was) en
liet men het los en ongebonden over
defchouderen hene hangen en zwieren. Op het twintigfte jaer wierd het
hair opgebonden, en een hoetje of
musje , gevlochten van paerden of
menfchen-hair , of van zijde gebrald,
daer overgedragen. Zoodanig musje
was niet by de vrouwen in gebruik
maer gingen deze (gelijk ook niet,)
met op-gevlochten hair , zeer net
en cierlijk met goud zilver edele geftcenten en allerlei flag van gecierde
bloemen opgetoit en verciert.
Dan groote verandering is in het
dragen en fcheeren des hairs gekomen, federt het veroveren \2tnSina,
door den Tarter: wantal de Sinefen,
die den Tarterzijn toegevallen , wierden gedwongen het hair na de wijze
der Tarters af te fcheren , met een
tuit of vlecht flechts achter aen 't
hooft te behouden. Waeromzy ook
gemenlijk by d' onzen géfchoren Si,

,

,

,

,

nc-

va» S/na, ofTaifjng.

25-5

nefengenoemt worden gelijk d'an- fgehavender zeden
hoewel
dcre, die weigerden den Tarter toe woonders des Landfchaps
van
,

:

en 't hair af tefcheren , en
den roover Koxinga toevielen, ongefchoorne.
Ja gebruikten de Sinefen eertijds
zulk een cicraed en hovacrdye in 't
hair, dat eenige duizenden daer over
gefneu veld zijn ; wijl zy liever te derven hadden , dan hethair af te fcheren. Ook wierd by hen groot waengeloof in het lang hair gebruikt , wijl
zy , gelijk de Mahometanch, uiteen
ydele inbeelding geloofden, by het
hair ten hemel te zullen opgevoert
te vallen

linx

Xenfi

meerendeel heufch en voldoenend
en minnelijker van zeden zijn,nochte
tot de letter-oeflèningen zoo onbequaem als d 'andere Noordcr Sinefen.
Die van het Landfchap van Xantung zijn flout en oproerig.
Die van het Landfchap van f o;f/f«
zijn geneigt tot vuile begeerten en
welluflen, en arbeiden lultig indien
ooglt van beide deze ondeugden:
zijn daer by fchrander, groot van verband, liftig ten koophandel, doch bedriechelijk.
Blokken veel in de Sineefche geleertheid en letteren en
hebben onder zich veelc geleerde

,

worden.
De meefte

d'in-

,

ook ouhet hair des hoofds en bacrdom
priefters lieten

luiden.

Zy worden ook

den ach tften dag affch eren-.
De Sinefen hebben een wonder
groot gevoelen van zich zelfs ja ach
ten niemand dan zich zelfs, en dingen van uitheemfche Koningrijken
en volken niet waerdig te weten noch

doorgaends by
de andere Sineefen wreedaerdiger
gehouden, en fchijnen zoo iets van
d'aeloude Barbaerfcheid behouden
te hebben
gemerkt zy de laefte
zijn , die de havenis der Sineefche
wetten en zeden aengenomen heb-

:

,

te befehry ven.

Hierom vintmen onder al de landen
zy oulinx van over zee hebben

ben.

D'Inwoonders der kleine Stadt
Vuciven des Landfchaps van Quangsi

die

aengedaen, niet een in hunne hiüoriengeipelt; daerzynochtan-^, inhun
eigen inlandfche geweften en daden
te befchryven, wonder nacukeurigh
want byna al de namen, die zy
zijn
den vreemdelingen toevoegen zijn
fmadelijk en fchimpig; wiji dezelve
of Barbaren, ofvuiliken of flavenen
zonder ooit
diergelijk betekenen
fchier d'eigen namen der vreemdehngen te gebruiken. Aldus noemen zy
de Japanders fchiniDS enfpots-gewij7.t Vocu, zoo veeiby hengezeit, als
Landen van een Baibarifche tak : de
Tarters, Nucku.
Al de Noordcr Sinefen of inwoonders der zeven Koorder Landfchappen , inzonderheid die van het Landfchap Pf y^/«^ te gelijken met die van
de Zuider Landtfchappen, zijn boven
andere tot kunften en letter-oefleningen onbequamer en rouwer maer
vallen ftrijdbaerder en vaerdiger ten

munten in fpitsvonnigheid en Schranderheid van heriïenen onder de Sinefen uit, en worden veele uit hen

,

j

:

,

;

Leeraers en Landvoogden gekooren.
De Stadt Xaohing des Landfchaps
van Chekiang levert de fchranderfte
Vooripraken en Pleit-bezorgers voor
het geheel overig 5/»<7 uit zulx nauhx een Landvoogt is , of heeft uit
tot

:

j

:

j

deze

ftadt

iemand

in ditflukerva-

,

ren.
|

;

D'Inwoonders der elfde Landftreke Vencheufu des Landfchaps van C/^<rtiang plegen , door een oude ingewortelde gewoonte de Sodomie of
ftomme zonde ja ook zonder eeni,

;

gefchaemte.in'topenbaer.Enfchoon
de Landvoogden deze al te grote ongebondenheid getracht hebben te
verbieden, zygaen t' elkensweerhunnen ouden gang.
Verfcheide bergen , gelegen in de

oorlog.
des
Defgelijx munten de Zuider Sine- twalefde landftreke X'mdjeufu
by
worden
fen in fchranderheit van herflenen en Landfchaps van /^«y«tfMe;,
bemenfchen
heusheidt van zeden uit ; gelijk de wildeen ongehavende
PcnAcmt.
f^u/inman
Noorder in krachtati ; doch van on- woont,
li

,

Van

^^J''^"^^^»

";;J/^J^

-

:

\
Befchryv'mg des Keïzerrijks

j^^

ivkrd geantivoor d dat al de vrouwen, opdieplactgehoren,de gedaente van mannen haddus Zeker Konin «^ Kaofin was tegen fe
den rnaerde mannen die van honden.
eenen üriükrover V in oorlogh en
Midlenvtjle zy in dit land vertoefden,
reedstotd'uitterfte benauthe^iddoor
vergaderden de honden op de eene zijde
denzelven eebragt want de ftrijddesfirooms ,hy eikandere : en [prangen,
baerheid en d' ervaernis ten oorlog
zijnde winter, in het water, daer na wenvan den overfte U ftelde al de kunften
teldenzy zich in't zand om. En levroor
van Koning A^o^» te leur, en had hem
alzoodoorde grote koude dezefloffeop
dikwils den neerlaeg gegeven. Wefhen. Na dat zyzulx dikwils gedaenhadkrijgszijne
halve liet Kaofn onder
den befprongen de Tarters hen met
knechten uitroepen , dat hy twintig
ge welt en wierpen met pijlen op
groot
duizentonfenzilvers, eeneStadt,en
hen. Maer de hondenfprongenm 't mtdzijne jongfte dochter den gene ten
denophenaen, doeden velen met Uiten,
van
wijvc zou geven, die het hooft
en wierden aldus de Tartersuit hun vaden Veld-overfte f7 kon leveren.
gedreven. Dus verre Baptifta.
Kaolw hield eenen hond derland

oorfproncr dezes volks
beuzelen de Sineelchc fchryvcrs al-

Van den

van dat land

ivaeren

,

j

,

.

'

•

;

,

i

|

:

1

|

|

i

,

j

,

\

\

!

Koning

P uonhu pcnocmz- deeshepin

d'Inwoonders der 'achtfte Landdes Landfchaps van
Quangsi
worden by zekeren Sinee-

het le-

ftreke Taiping

ger der ftruikrovers welk zich by geval in 't bofch had ncergeflagen doot
den Veld-overftc U en brengt het
hooft acn Koning Ad-o/zw. Kaofjn,^Q\
,

,

,

:

fchen Landbefchrijver Barbaren genoemt wijl zy met het rijk (want
deze landftreke is onder Tunkin£)odk.
ten hoogfte over de dood van 200
de
Sineefche zeden merendeels verevenwilde
d
groot een vyand verblij
hebben wantzy'gaen met onandert
wel den hond , 't geen hy belooft
had niet toeftaen met te zeggen gevlochten hair, bloots voets, houhet onbetamelijk was dat een beeft den van gene eerbiedenis en gehoor
aen eenen menfch zou trouwen. De zaemheid tufTchen ouders en kindedochtervan A^ö/f« dit horen de, fprak: ren zijn dikwils tegen elkandre in
De belofte is te houden, ensKonings krakeel , en om beuzelingen Verwoord niet te breken. En aldus trou- toornt, tot doodflaens toe.
Op de bergen der negende landde zy aen eenen hond, enbaerdein
drie jaren tijds zes knechtjesenzoo ftreke Cuncheufu des Landfchaps van
,

,

,

:

,

,

,

|

|

:

:

|

j

veel meisjes, die, door onderhng
trouwen met elkandre dit hontfch
volk zoo de Sinefen beufelen , zou-

Kiangfi

,

j

;

,

;

,

fche Landbefchrijvers.

denvoortgebragt hebben.

|

dat deze fabel
hierom by de Sinefen verdicht is, wijl
zy naulix al de genen menfchen ach-

Dan

geloofelijk

houden volkomen wilde

,

menfchen, die op een beeftelijke wijze leven volgens verhael der Sinee-

Op en in de bergen des Landfchaps

is

tentezijn, die geen Sinefen of met Si-

!

|

van Queicheu woonen luiden, meeft:
woeften ongehavent , die de wetten
noch zeden der Sinefen niet onder-

neefche zeden niet opgevoed zijn
In de reis-befchryving van zekere
Monniken befchreven in het tweede
boek der fchipvaerten en reizen verzamelt eertijds doorM. Gio: Baptifta

houden leven op zich zelfs hoewel

Ramufio, vindmen, tot bcvefting van
deze honden het volgend

uitvallen grote moeite:hebben na hun

,

,

,

Kerende de Tarters weer door de woeflijnen , quamenze aen een land in het
welk gelijk de Rut henen ten hoof ver
haelden die aldaer waren zy zekere
wanjchepfelen vonden in gedaenten van
vrouwen. En na dat ^y door vele Tolken
gevraegt hadden , hoedanig de menfchen
,

,

,

,

,

,

:

onder verfcheide Landsheren hier en
daer. Deze brouwen den Sinefen,die
de gehavenfte plaetfen des Landfchaps

bewonen, dikwils met hunne

welgevallen, nu met hen vrede, dan
oorlog, hoewel zy noit de Sinefen tot
zich laten komen want de Sinefen
:

wonen

de vlekken,
genenfteden.
in

krijgs- veftin-

De Keizeren, om dit Landfchap gehavender te maken, hebben dikwils
derwaers bou troepen gezonden.

Die

van Sina, ofTaifing.

^

~

Die van Queiyang^u hebben onder Landfchaps van hlanking zijn zonden ftam T^iw/»^ eerft de Ictcer-oefe- derling tot lekkernyc van fpijze en
ning en zeden der Sinefenaengeno- zuiker bakken genegen.
men waerom niet weinig onder hen
Al d'invvoonders der negendelandop den trap van leeraers gedegen zijn. ^rekc N/ngpoJH des LandYchaps van
T^. 1.- j-.- j
i_
l/T
luiden der tweede- landftreke chekiang zijn wonder genegen tot
De
Sucheufu des Landfchaps van Queicheu zoute Ipijze waer over van hen ge,

'

'

:

:

I

:

van leden en flout van zeid en fpots- ge wijze toegedreven
beftaen, hoewel heufch en beleeft ; en word zy ook na hunne doot niet zulzoo woell en Barbarifch niet als d' an len bederven gemerkt zy zich by lederen van dienoort gaen met han- vendigen lijve zoo rijkelijk gezouten
genden hair, blootsvoets, en hebben hebben.
zulk hert eelt onder de voeten, dat zy
D' imvoonders des Landfchaps van
op ftenen noch doornen ontzien te Junnan, doordenabyheidaen Indien,
treden. Die van de derde landftreke zijn ook eeniger mate iet deelachzijn wel Barbarifch maer eenvoudig, tigh aen de zeden der Indianen. Aldaer inzonderheid word niet onderen met boerfche heufcheid.
De bergluiden der zefte landftreke houden 't geen anders door het
Tungganfu des Landfchaps van ^ei- grootfte gedeelte van Sina in gebruik
c^f^waerenvoorhened'allerwreetfte is te weten, dat de vrouwen m huis
en Barbaerfte hovaerdig , op zich opgeflooten gehouden worden
en
zelfs bedrieghelijk en gewoon hun geen man-volk zien of fpreken
ja
oudften te doden. Dan hebben, door naulix of liever noit uit den huize op
het verkeren met de Sinefen, heufch- ftraet komen want de vrouwen ziet
heid en rechtvaerdigheid geleert.
men aldaer overal op ftraet gaen, om
DeStadt Hinghoa des Landfchaps' haere dingen te verrechtcn, gelijk hier
van fokien is vermaerddoordemee- te lande. Zy overtreffen in krachten
nigte van geletterden en fchrandere enmoedtal d' andere Sinefen, en hebben minder fchrik voor 't vechten en
herflenen.
D'inwoondersder zevende land de krijgs-wapenen. Zy leren en geftreke Yancheufu des Landfchaps van bruiken ook Olifanten ten ftrijdt-.zijn
Kiangnan zijn zeer tot welluften en vriendelijk, omgangkehjk en inzonderheid heufch, en veel bequamer tot
lekkcrnyen genegen.
het
der
landChriftcn geloof aen te nemen,
De Noorder bergluiden
ftreke van d' eerftekrijgs-ftadt Puting, dan andere Sinefen.
Aen de-noordzijde der vierde landdes Landfchaps van Qj^eicheu hemoeftreke
wetten,
gene
letteren
of
Cuhiungfu des Landfchaps van
jen zich met
ofmeteenigeeerbiedenis. Ieder doet Junnan woonde, voor de komfte der
wat hy wil, dies zygeheelrouenon- Tarters des Stams/«if«, in 5/«j, zeker
volk A/wc/v geheten, dai'sgoude tangehavend van zeden zijn.
De bergluiden ontrent de vierde (iengQT.€id; omdathetmetzeerdunkrijgs- ftadt Lungli hebben door het ne goude platen de ryen tanden plag
geftadig verkeren met de Sinefen al- te beflaen en bedekken op een zelve
lengsiet van de Üneefche zeden aen- wijze doen die van d'achtfte krijgsgenomen: maer gaen noch altijds ge- ftadt des zelven Landfchaps.
D' in vvoonders der twalefde landwapent, fcheppen vermaek in 't oorloftreke
hoog.
Xumiingfu des Landfchaps van
wapenen
gen en waerderen de
DievanhetLandfchap van Kiangd Junnan zijn zeer Barbarifch , en van
zijnfchranderenfpitsvondig en be- ongehavende zeden
Andere fcheppen vermaek in de
komen de meeften onder hen in d'on
tanden,
met lijm of eenige andere verderzoekingen der geletterden trappen van geleertheid en worden daer ruwe te beftrijken en zeer zwart te
na tot de hoogfte waerdigheden ge- maken. Andere befchilderen het aenzicht metvcrfcheide bcclteniffen te
vordert
D' inwoonders der Stadt Sucheu des weten, zy wrijven in de huid , met een
zijn zeer fterk

,

;

;

\

|

i

^

,

:

:

i

,

,

,

,

'

,
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;

{

\

i

\

j

j

,

^

1

:

'

:

,

;

:

naelt

:;

;,
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en met pijl en boge om te gaen.
Naulix kan uitgefproken worden,
ruwe.
d'Inwoonders der eerfte krijgs-ftad hoe naeu de vrouwen, (verftae die van
Kioc'wg des Landfchaps yanju^natj, ftaet; want gemene vrouwen komen
flaen neerftigden landbou ga; maer op ftraet,) door geheel i'iw.'j uitingehebben ook lufl in pleiten en loopen boorne jaloersheid der Sincfen, opgegeduurig voor den rechter. Zulx, 't floten en bewaert worden wel zo ten
geen zy in een geheel jaer met hun hovc,als by de burgers en onderdanen.
zweet en arbeid gewonnen hebben Enzijn benootzaekt deze onkreukbadikwils aen de pleit -zaken te koft re wet zich t'onderwerpen niet alleen

naek door gedoken

,

zwarte ver-

rijden,

,

|

,

]

;

|

hen in maegfchap niet bcftaen
d'Inwoonders der tweede krijgs- maer ook debloetvrienden ja ook
ftad Taogan des Landfchaps van Jun- zelfs de zonen zulx zoo een vader,
die

leggen

;

;

,

vergramt, zijnen volvvaflen zoon over
den een of anderen misdaed wil ftraffen
de zoon geen andere veiliger

volgens fchrijven der Sineefen, tot razens toe fterk waerom
zy meer van den oorlog , dan van de
tia», 7.i)n,

;

,

|

kan vinden, dan'smoed'Inwoonders der derde krijgs- ders woning of vertrek wantaldaer
ftad Ciokung des Landfchaps van Jun- kanhy veihg, en bevrijt voor 's vaders
nan zijn fterk ftrijdbaer en kloek- hand, vryelijk blijven; hoewel noir anmoedig. Oorlogen met pijl en boge, ders dan in dezen voorval.
De woningen dervr.ouwcn zijn in
en niet metSineefche flegels.
zefte
der
dier
wijze gemaekt, dat zy andere niet
d'Inwoonders
Hoewel
krijgs-ftad I/i-i^/^^g.gefproten uit volk- zien noch van andere gezien kunnen
plantingen deraeloudeSinefen, der- worden. Zelden is haer ook geoorloft
waertgevoert, niet volkomen deSi- uit te gaen 't en zy uit hoogen noot
neefche zeden navolgen, wijlzy,door doch zittten dan in draeg-zetels,te
de nabyheid van andere volken, dik- dien einde met voordacht gemaekt,
wils andere zeden aengenomen heb- der wijze opgefloten daer deminfte
ben, zoo volgenze nochtans meeren- fcheure niet in is
om haertevertovrede houden.

fchuil-plaets

1

:

1

\

,

,

,

1

I

,

:

,

,

deels deSinefen na. Zy zijn zeer gene-

gen tot den drank
gelijx veel nats

,

,

en verzwelgen da-

waerom zy danfen en

quinkeleren: weten vaerdig te paert te

Wijders tot tijd verdrijf en vermaek , houden zy haer bezig met
jonge bontjes of vogeltjes en diergenen.

,

,

lijke

vermaken.

Letterenen Tale.

E

waer mede het uitgedrukt word

Sinefen hebben gene lette-'
ren , gelijk de volken vanEurope en andere, die eeniger
maniere, uit een zekere ordre
of regel van een A. B. C. beftaen , of

nis

A. B. C. na 't lees gewijze'geftelt zijn
nochte hunne letteren beftaen uit geene klink- of mee-klink-letters, nochte
kunnen niet te zamen gevoegt worden, om woorden daer van te maken
maer fy hebben zekere Karakters of
Figuren of beelteniffen of tekenen,
of fchrijf- of beeld-letteren , 't zy hoe
men die noemen willen, inplaetsvan
A.B.C. letteren want ieder zake, of
ieder woort ennaem, die zy fpreken,
heeft zekere zulke figuur of beelte-

maet

:

,

,

;

,

:

zulk een beeltenis beftaet in fekere
halen van ftrepen, en in ftippen en verfchillen alle in geftalte en betekenis
van elkandre zijn zonder kunft of
:

te famengeftelr,en gelijk

by ge-

aendevoorgeftelde zake, of aen
een woord, of naem toegepaft. Dies
hebben de Sinefen zoo veel beek-letteren van doen zoo veel zaken als 'er
val

,

zy door 't begrip des verftands
willen te kennen geven. De Siqefen,
zoo Trigauc getuigt,drukken niet met

zijn.die

eenige beelrenifTen van A. B. C. gelijk
byna al andere volken des acrdbo-

hun talen met fchrijven uit;
maer malen zoo vele beelteniffen af,
dems,

\ls'er

,

vanSina,ofTaifi»g.

woorden en zaken
de woorden betekent

als 'er

zijn, door

!

Zulx die een Neerlandfch woortboek in hunne land-tale zou willen
vertolken zoo veele verfcheide en

I

,

yerfchillende zulke tekenei; ol beek-

zou moeten hebben
verfcheide woorden zijn.

letteren

,

^

fchen krachten en ouderdom fchiinc
covertreffen:jazeittienjarcnaenhet
leeren van deze tekenen verlieten
te
hebben, zonder eenig ander dan een

I

:

gebede-boek mal dien tijdtin te zien
Niet meer een groot wonder, dan 5W».
negen pen ftrepen'of halen hebben
delSmefen van doen om deze grote
verfcheidenheit der hedendaegfe te,

i

als'er
j

,

,

Wat

belangt het getal dezer teke-

nen fchoon na de meenighte der
zaken het getal der tekenen is zoo
wetenze nochtans dezelve zoodanig
zamen te knopen dat zy niet boven
de zeventig of tachtentig duizent be,

|

;

kenen te maken zulx uit het bydoen of aflaten van d'een of andere
:

ftreep,een andere betekenis ontilaet.

Aldus betekent

ftreep semdo
— by voorbeelt, eeneende rechte
zelve llreep,

.

-

,

:

lopen. Martijn en Semedo begrooten
het getal op zeftig duizent.

meteen andere kruis gewijze doorzneden als +, bediet ki oïüen : verAl deze teken -letteren vind men vermeerdert met een ftreep onder
geftelt op orde
in zeker woort- aen de voet des kruis als
f betekent
boek Haipien genaemt. Noch is'er Thou o(aeiy/e,en met een derde boven
een ander veel korter om boeken te + bediet Tjw, dat 's, Konin^h: een
lezen fchryven en verftaen welk ftip, gevoegt aen de linker zijde der
,

'

,

,

,

,

,

,

,

ten hoogften acht of tien duizent begrijpt.
Krijgen zy onder het lezen

bovenfte ftreep,

eenige rekenen die zy niet verftaen,
zyflaen het groot woort boek op alleens gelijk iemant, diedeLatynfche
of Franfche tale leert de woorden
diehy niet verftaet in een Latynfch
of Franfch woort-boek opzoekt Waer
uit te befluiten is hoe iemant meerder tekenen weet, hoe hy voor geleerder gehouden wordt.
Derhalven iemant van groot ont-

ring zijn al de letteren

dat

's,

als 'f, bediet;öof;/^,

Zonder uitzonde-

eett peeil.

die eenigh
van edel gefteente betekenen altijts aen dit laefte beeltenis gehecht:
desgelijx beftaen de genen, die zeker
llag van bomen, berg weiken, als yfer,
koper enflael betekenen, uit andere
tekenen, als die het flag van hout en

,

,

flag

:

,

,

,

,

berg werk uitbeelden.
Dan deze regel, volgens Semedo is
niet altijt onfeilhaer : want de Sinehout en geheugenis moet zijn die fen nemen ook aenjchou op de bediedenis
Hechts tot een middelmatige Sinee- der enkele tekenen om daer van zamen
gevoegde te maken.
fche geleertheit wilkomen.
Aldus een vierkant beeltenis
Volgens Kircber wort iemant hewelk
den onder het getal dergrootfteGe de zon betekent. gevoegt by een ander, by
na van diergelnke geftalte,welk de maen
letterden niet gerekent,die ten hoog
fte de kennis van tachtentig duizent betekent, word daer een derde van te zahoe- men geftelt en bediet min welk klaertekenen niet bekomen heelt
leren,
heid gezeit is. Om een deurt tevertoowel iemant, om de land-tale te
nen,wordeen teken in vorm van een deuzulks hy die tamelijk fpreken kan
aen tien duizent genoeg heelt. Ook re gemaekt welke zymuen noemen : en
kennen de Sinefen zelfs alle hunne een ander in vorm van een herte om ook
tekenenniet: degemeinemanbyna een herte te bttekenen.Om uit te drukken
,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

'

droefenis en jammer bejiuiten zy 'tbeeltenis van een herte in het beek enis van

degenen, diefy totden ftijldeskoophandels oordeelen genoech te zijn
.

Desgelijx

,

volgens Trïgaut

,

tekenen weet, heeft de
genen bekomen, die noodig tot het
fchryven zijn.
Martiin maekt de zwarigheid van
tien duizent

zoo
groot, dat der zelver kennis 's mende Sineefche letteren

^

'

te leeren

eene deure

die
1

zich

vond

gelijk ofhet herte bedrukt,
geprangt in den ingang van
:

dewijl de droefenis
werenvoornaemfte
zijnen zetel heeft
zy
voegen
zoo
kingen in hetherte doet ,
tede
al
alttjds het teke» eens herte aen

een enge deure.
'

En
,

kenen, die eenige droefenis vertonen.

Kk

Deze

,,
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Deze

worden

Beelr-letteren

efes

hun

in al

vijftien lantfchappen des ganfchen
Keizerrijks van Sina, al gemeenlijk
gebruikt ja niet alleen door ganfch
Sina ; maerzijn ook dezelfde teke-

!

I

Koree
en
Kamhoya,
Xi^nkhigb
Konchinchina
daer nochtans ieSione in gebruik
,

,

:

:

,

en Tongkmders de boeken en letteren,
met dit flagh van letteren gefchreven,
wel verftaen macr evenwel niet met
clkanderefpreken, nochte elkandre
op cenfelffte
in'tfpreken verftaen
Cijfer-geder
wijzcgelijk de merken
tallen,allcrwegen door ganfch Europe
gebruikelijk by allen en een iegelijk
;

Als, uit dieren, vogelen, kruipend gedierte, viftchen, kruiden, rakken der

bomen, koortjes,draden,ftippen,krin-

:

,

niet tegenftaende

de woorden daer de zelve in uitgezeer verfcheiden
fproken worden
merk-letteSineefche
zijn: want deze
ren zijn rekenen van begrippen der
dingen die by allen in 'c algemein
verftaen worden. Hierom is't een ander de Sineefche letter-tekenen te
kennen en een ander, de Sineefche
tale te fpreken naerdien een buitenlander begaeft met een fterke geheugcnis en daer by vlijtig tot de hooglie geleertheyt door het lezen in de
kan geraken ,
Sineefche boeken
fchoon hy met de Sineefen niet fpreken noch hen verftaen kan.
Deze letteren fchijnen met de Si,

:

,

:

,

,

,

:

,

,

maekt: re weten, uit alle dingen^ die
op den acrtbodem gevonden worden,

,

:

;

uit beelteniftenge-

gen en diergelijke. Door middel van
deze dingen, flechts in verfcheiden ordre geftclt, en op een andere en andere wijze tezamen gevoeght, hebben
deSinefen de gedachten en begrijpen
huns verftants tekcnnen gegeven.
Hierom wanneer zy van vuurige
zaken wilden handelen,gebruikten fy
flangen en draken, die, in zekere ordreenftellinggefchikr, zulk en zulk
iets betekenden te weten.in lucht dingen te befchrij ven , gebruikten zy verfcheide ftelling van vogelen: in waterdingen , vifTchen
in gewas-zaken,
bloemen, en bladen:ingefterntt, flippen of kringen ieder der welke een
byzondre fter uitbeelde:in de reft van
onderfcheidelijke dingen, houten ,
klooten, draden, koortjes , en diergelijke , op een zekere wijze gefchikt.
Degeftalten der oude Sineefe letteren of bcelteniflen, worden zeftien-

der gewed een by -zondere tale
heeft hier door kunnen de/tj/iiw^f?/ .f,
Koreers ,
Konchin-Chinefen , Zhtefen

worden

van letteren, maer

noomen, van natuurlijke dingen ge-

:

verftaen

gefchrift niet uit zamenftelling

j

de

nen by de volken van Japan

Keizerrijks

derlei flagh geftelt.

,

Het ecrfte flag.gevonden door den

,

eerften Keizer /<?/;/, en by de Sinefen
volgens hunne jaer-boeken gebruikt,
beftaetuit flangen en draeken waer
om ook het boek , welk hy van de wis
nefen van een zelven ouderdom te en fterre-kunft gefchreven heeft het
zijn want, volgens hunne Hiftorien, boek der draken genoemt wort. Men
hebben de Sincfen dezelve, federt ziet daer in flangen, wonderlijker wijdrie duizent zeven hondert en dertig ze door een gekronkelt en in verfcheidcgeftalten, na de verfcheidenjacr in gebruik gehad.
De Sinefen fchrijven de vindinge heid der dingen, die zy daer mede beder ccrfte Sineefche letteren den eer- tekenden, hervormt hoewel weinige
Sinefen gevonden worden die zich
ften Keizer Fobi toe , die des jaers
voor de geboorte des Heilands twee op deze beeltenilTcn verftaen geduizent negen hondert twee en vijf- merkt de lankheid des tijts dezelve
tigh, begon te heerfchen: ontrent drie vernietight heeft.
Het tweede flag der aeloude lettehonJeirj iren voorden water-vloet,
volgens A//-c/;er: die wil dat /6/;iden ren wort uit dingen van den landbou
vont van deze letteren uit onderwijs genomenen tezamen geftelt. Deze
der nakomelingen van Noach, beko- heeft d'oude Keizer, met name Xim
men l.ebbe.Maerhetftaetaen te mer- Num in het befchrijven van de dinken dac d'oudc Sineefche letteren gen die den landbou betreffènM^ gedergelijke ook d'oude beelzeer vecle van de hedendaeghfe ver- bruikt
inde landtale Chun , Xu,
fchillen; want d'eerfte Sinefen hebben teniflen
,

:

,

Semedo.

,

:

,

Marti]»

Duas.

,

:

j

,

:

,

,

,

,

:

,

,

Xim

van Siua, of Tuifing.
Koning Xim Num,
heeft deletteren vanden land bouw
gemaekt: of anders heeft diergelijk

Xim Numco

,

dat

's

,

befpeurdenjiebben diergelijke tekenen die veifclieidenlijk afwebeeh
waren, door zekere halen vanftip-

,

,

!

gefchrift gebruikt.

Het derde

flag

2ro

peji en ftrepen nagebootfl.en tot korter wegh te zamen gevoeght
want

der letteren beftaet

:

wieken de huidige Sinefen gebruiken dufdaen veeren des vogels Fumhoang de nige beek-tekenen^ of, om zoo te
fchoonfle vogel, zoo de Sinefen wil- fpreken, beek-letteren niet meer;
len, die onder de zon magh gevon- maer zekere halen van ftrepen
die
den worden. Menzeit, Keizer Xau- evenwel de halen der oude beelt-lethocmg deze tekenen gebruikte, en een teren by na verbeelden
boek van de vogelen met deze lette
De tale der Sinefen word door haren gefchreven heeft.
reaeloudheid by velen voor eender ^""'''''^
Het vierde flagh der aeloude lette- twee en zeventigh talen des.Tooren, beftaet uitoefteren enwurmtjes. rens van Baiel (gehouden. Gewis is
Het vijfde flagh der aeloudelctte- altoos, naer uitwijzingh van hunne
ren, beftaet uit wortelen van krui- boeken, datzy zedert drie duizent
den: enwierd gebruikt in boekenen zes hondertjaren in gebruik geweeft
is. Zyisnietoveraleen en dezelve;
brieven te fchrij ven.
Het zefte flagh der oude lette- maer verfcheiden na de verfcheiren beftaet uit geknotte voeten van denheid der Koiiingrijken of Landvogelen die Keizer Choanghang ge- fchappen
die heden dit bloeiend
Keizerrijk uit maken
bruikte.
hoewel zy
Het fevende flagh beftaet uit ouUnx onder de kroone niet ftonfchild- padden
een vont van Kei- den; maer wierden bezeten byBarharen of woefte luiden, gelijk onder
TLerJao.

uit verfcheide ftellinge van

,

i

^

\

'^''''•

'

{

'

i

i

,

,

\

,

,

!

:

,

i

,

Het

achtfte llagh

,

andere die van 't zuiden eneenige
na 't noorden.
Volgens Trigaut verfchilt ieder
landfchap, infprakeofrale,fchierzo
verre van cJkandre
dat zy ganfch
niet gemeens hebben
en elkandre
niet verftaen; hoewel zyeen en de
zelve boeken en letteren gebruiken
D'inwoondersder landftreke van
Taiping in het landfchap van Quangfi,
fpreken ganfch een andere byzondere tale: geheel verfcheiden van de
Sineefche. Van gelijken fpreken die
van de zevende landftreke Lipmgfu
des landfchaps van Quekheu, een tale
den Sinefen ganfch onbekent.
geIn het landfchap van Fokien
bruiken dinwoonders geen een en de
zelve tale; maer verfcheide, en icder landftreke by na een byzondere;
zulx d'een den ander zwaerlijk kan
verftaen. d'Algemeine ot Mandarijns tale, isdaer minder, dan op an-

beftaet uit vo-

,

gelen en paeuwen.

Het negende flagh beftaet uit kruldefden, wieken en windfelen
:

gelijx het tiende uit kruiden: het elf-

de

uit

beelteniften

van vafte en

dwael-fterren.
Het twalefde flagh wierden eertijds genaemt gebruikelijke letteren
der bevelen en voorrechten: defge
lijx

,

;

|

2ijn letteren der rufte

,

Het

\

blijdfchap,
|

wetenfchap, redenering, duifternis
en klaerheid.
vijftiende flagh beftaet uit vif-

Het zeftiende kan men niet
leczen, nochce de ftelhng en maekfchen.

der letteren verftaen.

;

'

!

,

!

'

Het zeventiende en laetfte flagh
der oude letteren, worden genaemt
deletteren der brieven,diemen in het
bezegelen der brieven, en prachtigeopfchriftengebruike.
Dan wanneer de later Sinefen, wijin
zer door ervaernis geworden
zulk een ophoopingh van dieren en
gewaflTen.eengrooteverwerringeen
moeielijkheidvan die af te beelden,

^^^fv''

,

het dertiende.

Het dertiende en veertiende flagh

fel

,

|

;

;

|

i^cm.

gebruik;
uitgezeit by d'inwoonders van de

dere plaetfen bekent en

I

j

in

üidler/p/ng.

,

j

«.'«•
Naerdien dan deze volken een taby na
Ie en uitfprake der tekenen
verfcheiden van al d'andere hebben,
zoo
Kt; 2
,

|

i
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dezelve in i(fder Lindfchcip:
op een gelijke wijze, alsde Neerlan.
Franfoizen
Hoogduitfchen,
ders
Italianen en andere volken de Latijnfchetale, door geheel Europe.

zoo is geenziiis wonder, datmetiby

lingeii,

defchrijversvan5/«d (te verilaen die
geenen die uit verhael der inwoonders dezes landfchaps hun fchrif'ten
en brieven geftoffeert hebben ,) zoo
veele woorden en namen vint, die
ja
in generlei wijze Sineefch zijn
ook zeer groove dwalingen onderworpen, ontftaen inzonderheid uit
d'onwetenheid dezes volks en uit

,

,

,

Dejefuiten.diein J/«j, tot voortplanting des Roomfchengeloofs,ge-

,

fondcn worden, leeren alleen deze
fprake-, gemerkt die van ieder landfchap nergens noodigh of dienftigh
noch niet burgerlijk of heufchis,
valfche of onervarene vertellingen.
nochte
word by burgerlijke luiden
tokkn,
Die van het landfchap van
by wien een zeer rouween onbe- gebruikt, 'tenzyzomtijts thuis ongebruiken in der huis genoten.of buiten 's lants,ter
fchaefde land-tale is
want Nan- gedenkenisdes vaderlants. Deze taplaets van A^ de letter L
Ie kunnen zelfs de kinderen en al de
kifjp- noemen zy Lijnkin^: Nantbai,iXe
dewijl de lange
voorftad van Hokfieu oi Focheu, La»- vrouwen fpreken
Portugefenen
de
gewoonte
fwarigheid
de
van die te
thai: daerzy door
d'onzen, die handel met hen drijven, leerèn, overwint,
De handelaers gebruiken delandin nagevolght worden.
Sutale
landflreke
van ieder lantfchap. En hoewel
Die van de tweede
zy alle de hof of Mandarijns tale verc/;(r/y^,in't landfchap van (^kheu,kenden voor henegene letteren; hoewel (laen, zoo fpreken zy die nochtans
fy hunne verbonden metzekereken- nietnet.
Zeer bepaelt of bekrompen is detekenen op boute hertjes uitdrukten
maer hebben heden, wijl zy heufch ze algemene Sineefche tale, en zoo
enzcedigh van aert zijn, de Sinee- fchaersvanwoorden.alsrijkenovervloedigh van letteren: ja wijkt in
fchetaleaengenomen.
Dan behalven deze tale aen ieder weinigheid van woorden voor alle
landfchap eigen
wierd, na hetinlij- andere talen gelijkzetentegendele
venderlandfchappen tot eeneenigh in menigte van letteren al andere taKeizerrijk, een andere tale inge- len overtreft: want het getal der
voert, die gemeen is over het geheel woorden komt naulijx boven duiKeizerrijk. Deze tale word in 't Si- zentzes hondert, en \o\gensSemeneefch ^Quonhoa of hQuontfoa ge- rf'o, niet boven drie hondert zes en
genaemt, dat 's, hofofpleit-tale, ter twintightebeloopen.
Al de woorden eindigen by na op
oorzake defielfs voornaemfte gebruik aen 't hof des Keizers, en aen 'een klink -letter
eenige weinige
flechts
Landvoogop
die van de Mandarijns of
een
of A'. Al de woorden en Overheden is; gelijkze ook den tot een toe (een ganfch zonmet den name van Mandarijns tale derlinge, enbyna eenongeloofelijke zake,) beftaen flechts uit een eenibekent is.
Dit gefchiede hierom
dewijl al ge filb of letter-greep want niet ean
de overheden in het landfchap daer eenig wort gevonden welk uit twee
fy van's Rijkx wegen hun ampt bekle- of vele letter-grepen beflaet; hoewel
aden, buitelingen of vreemdelingen men vele dif-tongen of twee klanken
zijn
derhalve om nietbenootzaekt heeft in eene letter-greep te zamen
te zijn een vreemde tale (want ieder gefmolten ik zegh twee klanken, na
landfchap heeft een byzondere tale) onze wijze van fpreken wantklinkte leren
wierd door het ganfch Rijk letter noch meeklink-letterwordby
een eigen hof-tale ingevoert.
de Sinefen niet gedacht maer geIn deze tale worden niet alleen lijk ieder za6k,alzoo heeft ook ieder
recht of pleit-zaken af- gehandelt
woort zijn bczonder teken,
al
maer ook de gcmanierlle luiden of
Waer toe dienen zou iemant zeg
vreemdelingen fpreken met inboor- gen zoo veel tekenen, in zulk een
,
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Trigaut.

hSemedo.
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:
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:
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klein

r^/^ar//.

,

van Sina, ofTaiftn^.

^(Ji

klem getal van woorden als de Sine- ken-teken — komt over een met re- .de
fen hebben
of hoe kunnen ds Sine- klank wort in't Sineefch genaemt Pim
fen zich met zoo vveinigh woorden AVwjdat 's,klare gelfjkeJieni.WQt derde
behelpen
en daer mee al uitdruk- ken teken \ komt over een met mi: de
ken, wat hunne gedachten begrij- klank wort in't Sineefch genaemt Xam
pen.
Xim dat 's, hogejlem. Het vierde kenTot antwoord dient hier op dat teken / komt over een met p en
de Sineefche een zeer dubbelzinnige deze klank wort op 't Sineefch Kiu
taleis, te weten
zy heeft wel wei- A'/>« genaemt, dat 'Syhogejiem des wegnig woorden of Hemmen maer ie- ^af»^i?/-s.H et vijfde kenteken U komt
,

:

!

,

,

,

:

,

;

der woort dikwils de betekenis van
tien
dikwils van twintig verfcheide dingen die niet dan door de verfcheidenheid of verfchil van uitfprake, of door de verfcheiden klank en
toon, Ln hetuitfpreken ,t'onderfcheidenzijn welk verfchil van toon in
de meefte woorden zeer klein en
voor vreemdelingen naulix bemerklijkis. Of om anders te zeggen, de
meefte Sineefche ftemmen of woorden komen zoo na met elkandre

over een met/c/,cn wort in 't Sineefch
Ge Xim geheten dat 's eigen flem des

overeen, dat zyniet dan door verfchil van uitfpraek ondcrfcheiden
worden
welk verfchil zeer klein
en by vreemdelingen naulix bemer-

{en.

,

,

:

,

,

,

kelijk

Zulxiemant zou kunnen zeggen,
meer door een te voren
bedachte of verzonne kunlt gemaektenopgerecht, dan door noot
van voorgevalle zaken ontftaen zy.
Dies heeft men wel te letten op de
toonen of klanken zoo wel in't fpreken als fchrijven om diergelijke
dubbelzinnige woorden teverftaen.
,

,

Tot verlichting in het leren der
neefche tale (want zeer bezwaerlijk,
is dezelve te leren) hebben de Jcfuitennade wijze der Muzijk Nooten
ut, re, mi, fa, [ol, de hooghte en
laeghte der Sineefche klanken (daer
Si-

uitfpreken op te letten

is,)

geftelt.

Te dien einde hetkjakoipanroja aller eerft vijf

tekenen uitgevonden

die boven de Sineefche woorden gefchreven na de Europifche wijze,
in volgende wijze uitgedrukt ilaen
,

A —

Het

,

Door middel en huipe van deze tonen of teken-klanken moet een zelffte woort
gefchrcven met Europifche letteren, en gemerkt met die tekenen door verfcheide ftemmen en
klanken uitgefproken worden gelijk
het van de Sinefen met verfcheide
,

,

,

,

,

merk-lcttcrcn gefchreven wort: en
heelt dan ook verfcheide betekenif-

Het woort Ia om een voorbeeld
te maken gefchreven rset Europifche
,

,

en vijf tekenen gemerkt, gehet verfcheide betckeniflen uitdrukt
moet alzoo ook door verfcheide ftemmen en klanken, (gelijk
de Sinefen die door verfcheide merktekenen uitbeelden ,) uitgefproken
worden. Want het woort of delettergreepy^? met dit teken bediet een tant:
Ja met een recht neerleggende ftreep,
eenftemme. ]a met een fchuins na
de linker hant opgaende ftreep voortreffelijk. Ja, met een fchuins na de
rechterhand opgaende ftreep , een
verdoving. )a, met een halfront, een
gans. Gelijk /j na de verfchcidenheit van klank en toon verfcheidene
betekenis geeft, zoo heeft ook ieder
betekenis een verfcheide merk-lettcr;
hoewel Ja een en het zelf fte woort is^
en flechts in klank en tone verfchilt.
Desgehix wort deze enkele lettergreep A<; by de Sinefen wel op tienderlei wijze uitgefproken, en heeft ieder, dus verfcheidentlijk uitgefproken een byzondere betekenis gelijk
ook ieder byna altijts een bezondcr
teken of letter heeft van d'andere verletteren

,

lijk

is.

dat deze tale

in't

,

ifgaenders.

\

/

U.

woortklanken of tonen , komt over een met
het ut der Muzijk-kunft: en het geluit
ofd'uitfpraekwortop 'tSineefch Cbo
P/wgenaemt, alsofnien zeide eerjhvoortkomende gelijkeJlem. Het tweede
eerfte teken der vijf

,

,

,

,

,

,

,

,

;

fcheiden.

De

klank of uitfpraek of het geluit
der rekenen is veeltijtsecncndczel-

Kk

3

ve;

:,
,
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een en
dezelve, ja ook de betekenis niet een
en dezelve is want de Sinefen hebben veel tekenen , en niet desgelijx
veel woorden maer weinig en veel
eensluidende waer door nootwenuitgedrukt door verdig woorden
fcheide tekenen dikwils op een zelflle geluit uitkomen
of altoos met
weinig verfchil van klank.

ve

;

hoewel de

geftalte niet

:

^

,

i

1

,

\

:

I

,

I

,

,

[

Waeromgenetalein deganfchewezoo gelijknamig of dubbelzinnig

Tmaite.

I

zulx dikwils een
naeminplaetsvaneenwoort, en een
woort in plaets van een naem gebruikt wort. Te dezer oorzake kan
uit den mont van den lezer ook geen
gefchrift , welk uit te fchryven is
opgevat
nochte niet een eenigh
boek van de toehoorders, in het te
lezen verftaen worden ten zy datze het zelf fle boek inzien, om de dubbelzinnige klanken der woorden die
alsdeSineefche

'\

:

;

:

i

;

I

I

;

:

,

I

i

'

,

door 't gehoor geenzinst'onderfcheiden zijn
door hulpe der oogen in
het aenfchouwen der tekenen t'onderkennen ja, dat meer is onder

:

j

,

:

:

,

het fprekcn gebeurt het ook dikwils,
dat wanneer d'een des anders zin
fchoon hy anders duidelijk en net
fpreekt geenzins vat dezelve niet

;

is

,

'

1

,

alleen benootzaekt

I

ne reden maer ook te fchryven en
zoo geen fchrijf-tuig by de hand is,
met water op de tafel, ofmet de vinger in de lucht
of met de hantdes
:

I

,

toehoorders tekenen af te geheelden.
Dit gefchiet allermeeft onder geletterden, en luiden anders wel ter tale,
om zuiverder cierlijker, en eigentlijker of nader acnhetfchrift der boe-

:

,

i

t'herhalen zij-

,

:

,

;

,

,

:

:

,

,

;

,

i

relt
is,

fchoon deze tale zeer bekrompenen
fchaers van woordenis: z' is evenwel
de bevallijkfte en zinrijkfte die men
weet te vinden. Wanneer wyin'cNeerduidfch de wijze van iet aen te vatten,
'tzymer de vingeren, ofmet de ganfchehant, willen in 'tbyzonder uitdrukken, zijn wy benootzaekt t'elkens het woort van aenvatten te herhaelen maer de Sinefen drukken met
een eenig woort de doening of werkingen wijze van doen uit. Nkn, om
een voorbeelt te maken , betekent
aentaften met twee vingeren: Tii» aentaften met al de vingeren
C/;«a,aentaften met een gefloten hand. Van
gelijke dienen wy onsverfcheidenlijk
van het woort, zijn of blijven
wy
2eggen zijn te bedde zijn aen de
takl zijn in de herberg ; maer de Sinefen geven met een eenig woort hec
zijn en de wijze van zijn te kennen. Wy zeggen, de voet van eenen
menfch de voet van eenen vogel de
voet van een beeft altijts het woort
voet daer by te voegen ; maer de Sinefen om de voet van eenen menfch
uittedrukken.zeggenflechts, K/o-.tcgen een vogel-poot Cbua tegen de
voetvan een viervoetig dier, T/;/.
Dan de Sinefen gemerkt zy geen
y/i^Cvan letteren hebben, gebruiken
de voornoemde teken klanken niet;
maer gewennen zich van jongs af, gelijk bynaal andere volken, totzulke
uitfpraken.Zy ftaen zeer verwondert:
hoe de Rooms gezinde Jefuiten van

i

!

Europe hunne uitgefproke woorden
met Laty nfche letteren konnen fchryven, en zoo volkomen vertoonen.
Door hulpe van deze vijf tekenen
ken te fpreken.
le?rend'uitheemfchedetale, hoewel
D'oorzake van de dubbelzinnig- met een onuitfprekelijkc moeite en
heit dezer tale
fchijnt nergens uit arbeit
eensdeels door de voorzeide
t'ontftaen
als dat deze volken van
dubbelzinnigheid van ieder woort:
aller eeuwen her meer bezig zijnge- eensdeels door deonvaerdigheitvan
weefl,omeen goede hant van fchry- de tonen en klanken dewijlezyzcer
ven te hebben dan wel te fpreken
fijn zijn
in het uitfpreken t'ondernaerdien al hunne welfprekentheid, fcheidcn
ja oordeelt Trigant gene
tot op heden, alleen in het fchryven, tale op den ganfchen aerdbodcm
en niet zoo juift in 't fpreken beftaer. zwaerder om te leren voor vreemdeHier door gefchiet dat ook bekende lingen, alsdeSineefche.
boden niet met mont-tyding maer
Wijdrsrs de Sinefen hebben de letmetgefchrift, ja ook binnen eenzelf- ter R nier
nochte kunnen die niet
fle Sta.dt, verzonden worden. Dan uitfpreken
nochte ftellen noit twee
mee'

j

,

j

I

I

:

,

,

,

,

,

:

I

,

;

,

:

semeJo.

,:

va»

Sitia

mee-klink-Ietteren, zonder klink let

linke zijde

gelijk de Hebreen en
midden zoo dat zy noch ten Arabieren welk ook den Sinefen gehuldigen dagen dt Franken Falanikes mein is.
noemen. Door de Franken worden by
Zy hebben een A. B. C. anders als
ter in

't

:

,

:

,

de Mooren verftaen alle de volken deSincfen:wiensletteren,fchoonvervanLiuopa, behalve de Grieken.
fcheiden vange(lalte,een en de zelve
Wat de Tale der Tarters belanght uitfpraek, als d'onzen hebben namedie is licht. Zy fchijnt eenige ove.i lijk als 't A. B. C. hoewel zy zeggen
eenkominge metdePerfifchete heb- zeftigh en meer letteren te hebben,
ben. Eenige tekenen of letteren ko- en niet alleenlijk vier en twintigh: demen na by tot eenige Arabifche wijl zy een klink letter met een memaer in het leezen dalen zy van de klink letter, ook een letter van
bo venen neerwaerts gelijk de Si- het A.B.C, noemen, als la, Ie, li,
en gaen van de rechte na de lo lu : pa, pe pi, po, pu.
nefen
,

:

,

,

,

,
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AENWYZINGE
Voor den ^oeke-h'mder

,

op het injoegen der Tlaten in dit Deel.
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/^
Afgod Xekia op pag. 117.
Afgod Vitekof Ninifo, opp. i2i. te weten op d'ccrftc 121. want dit getal is
twee mael, of verdubbelt.
Platte grond van twee Pagoden , opp. 126.
Vier Platen met Boom-gcwaflcn , metd' aengewezepagiendacrop, waer ieder
ftaen moet
Rhabarber op p. 206.
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